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REGULAMENT 

DE  ORGANIZARE  ȘI  FUNCȚIONARE  AL 

APARATULUI  DE  SPECIALTITATE  AL 

PRIMARULUI  ORAȘULUI  HÂRLĂU,  JUDEȚUL  IAȘI 

 

 

 

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care 

detaliază modul de organizare a Primăriei orasului Hârlău şi a subdiviziunilor sale organizatorice, 

stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile ce revin compartimentelor de 

muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.  
Prin R.O.F. se reglementează modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor de muncă din primărie, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare. 
 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 Primarul, viceprimarul, administratorul public şi secretarul general al oraşului împreună cu 

aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria oraşului Hârlău.  
Art.2 Oraşul Hârlău este o unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică. Oraşul 

posedă un patrimoniu si are iniţiativa în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, 

exercitând, in condiţiile legii, autoritatea in limitele administrativ - teritoriale stabilite.    
Art.3 Primăria este o structura funcţionala cu activitate permanentă care duce la îndeplinire 

hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 

locale.  
 

CAPITOLUL II. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art.4 Structura organizatorică, respectiv configurația internă a Primăriei oraş Hârlău este formată 

din persoane, subdiviziuni organizatorice și relații, astfel determinate încât să asigure premisele 

organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public. 

Art.5 Compartimentul de muncă reprezintă, serviciul, biroul, compartimentul inclusiv structura 

fără personalitate juridică aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității publice. 

Compartimentele aparatului de specialiate al primarului sunt următoarele: 

(5.1)Compartimente în subordinea primarului: 

5.1.1 Serviciul Tehnic – Urbanism și Amenajarea Teritoriului- Arhitect şef format din: 

a)Compartimentul Urbanism amenajarea teritoriului şi autorizare construcţii 

b)Compartimentul Autoritate autorizare transport şi protecţia muncii 

c)Compartimentul Programe, Dezvoltare locală şi achiziţii publice 

5.1.2 Serviciul Buget Finante Contabilitate format din : 

a)Compartimentul Buget Finante Contabilitate 

b) Compartimentul Locativ şi Asociaţii de proprietari 

5.1.3 Serviciul Poliție Locală format din : 

a)Compartimentul Ordine şi Linişte publică, Evidenţa persoanei, executări mandate 

b)Compartimentul Monitorizare , dispecerat 

c) Compartimentul Circulaţie pe drumurile publice 

d)Compartimentul Activitate comercială şi Protecţia mediului 

e) Compartimentul Disciplina în constructii şi afisaj stradal 

5.1.4 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor format din  

a) Compartimentul Evidenta Persoanelor 
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b) Compartimentul Stare Civilă 

5.1.5 Biroul Impozite şi taxe locale  

5.1.6 Compartimentul Audit Public Intern 

5.1.7 Compartimentul Cabinetul Primarului 

5.1.8 Compartimentul Resurse Umane 

5.1.9 Compartimentul Monitorizare, Management si Guvernanţă Corporativă 

5.1.10 Biblioteca Orăşenească Hârlău 

           (5.2)Compartimente în subordinea viceprimarului: 

5.2.1Compartimentul Administrativ 

5.2.2 Activitatea Autofinanţă piaţă, obor, păşune 

          (5.3)Compartimente în subordinea secretarului general : 

5.3.1.Compartimentul consilier juridic-relatia cu Consiliul local; 

5.3.2 Compartimentul Arhivă; 

5.3.3.Serviciul Administratie Publică Locală format din; 

 a)Compartimentul Registru agricol si fond funciar  

 b)Compartimentul Asistenta sociala , protectie socială si autoritate tutelară 

 c)Compartimentul Registratură şi relatii cu publicul 

 d)Compartimentul Mediatori sanitari şi asistenţă medicala comunitară 

 e)Compartimentul Asistenti personali 

  f)Compartimentul Asistenţă medicală în unităţile de învăţământ 

Art.6. Reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc  în situații temeinc 

justificate cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu execepția situației în care intervin 

modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora. 

 Art.7 Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică si este şeful administraţiei publice 

locale şi al aparatului de specialitate a primarului pe care îl conduce şi controlează. Prin delegare de 

competenţă, Primarul poate delega, prin dispoziţie, exercitarea unora din atribuţiile sale viceprimarului, 

administratorului public, secretarului general al uat, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau 

personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor institutiilor şi serviciilor de interes 

local, în functie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor 

Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și 

ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local al orașului Hîrlău. Dispune măsurile necesare și 

acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale 

celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale Prefectului judetului Iași, a 

dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum si a hotărârilor Consiliului Județean Iași, în 

conditiile legii. 

Primarul, în calitatea sa de autoritatea publică executivă a administraţiei publice loacale, 

reprezintă orașul Hârlău în raporturile juridice cu alte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice 

române sau străine, precum și în justiție. 

Art.8 Atribuţiile primarului oraşului Hârlău 

 Primarul îndeplineste următoarele atribuții principale: 

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

c) atribuții referitoare la bugetul local; 

d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor; 

e) alte atribuții stabilite prin lege. 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), Primarul îndeplineste funcția de ofițer de stare civilă si de autoritate tutelară 

si asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea si desfăsurarea 

alegerilor, referendumului si a recensământului. Primarul îndeplineste si alte atribuții stabilite prin lege. 

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Primarul: 

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială si de 

mediu a orașului Hîrlău; 

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informări; 

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a orașului și le supune 

aprobării consiliului local. 
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(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Primarul: 

a) exercită funcția de ordonator principal de credite; 

b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre 

aprobare consiliului local; 

c)prezină consiliului local informări periodice privind execuţia bugetră, în condiţiile legii; 

d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de 

valoare în numele orașului; 

e)verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 

fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar. 

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Primarul: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de 

interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea si, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute 

la art. 129 alin. (6) şi (7) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

d)ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecției si controlului efectuării 

serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al orașului 

Hîrlău; 

e) numeste, sancționează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, 

după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, precum si pentru conducătorii instituțiilor si serviciilor publice de interes local; 

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local si 

acționează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile si autorizațiile date în competența sa prin lege si alte acte normative, ulterior 

verificării şi certificării de către copartimentele de specialitate din puncul de vedere al regularităţii, 

legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate 

în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile 

furnizate cetăţenilor; 

(6)Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să aducă la îndeplinire obligaţiile 

privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr.135/2010, cu modificările 

şi copletările ulterioare. 

 (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din 

județul si Municipiul Iași, precum si cu Consiliul județean. 

(8) Numirea conducătorilor instituțiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului 

organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în 

condițiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz. Numirea se face prin 

dispoziția primarului, având anexat contractul de management. 

 Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului 

(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din 

actele normative privitoare la recesământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luare măsurilor de 

protecţie civilă, precum şi alte atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al 

statului în oraş. 

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

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

aparatul de specialitate. 

(3) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 

viceprimarului, secretarului general al uat, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau aparatului de 

specialitate, administratorului public , precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes loxcal, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

(4) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării 

atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii.Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate 
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atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului.Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea 

prealabilă a persoanei căreia se delegă atribuţiile. 

(5) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin (3) si (4) exercită pe perioada delegării 

atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor   

(6) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin(3) şi (4) răspunde civil, administrativ sau 

penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitrea acestor atribuţii. 

Art.9 Viceprimarul orașului Hârlău 

Viceprimarul exercită o funcţie de demnitatea publică, este subordonat Primarului şi, în situaţiile 

prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, 

atribuţiile ce ii revin acestuia.Indeplineste atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, prin dispoziţie 

şi coordonează direct activitatea structurilor funcţionale ale administraţiei locale, conform 

organigramei.Stabilirea atribuţiilor care sunt delegate viceprimarului se face prin dispoziţie emisă de 

Primarul localităţii, dupa  cum  urmeaza: 

a)participă la coordonarea serviciilor publice de interes local; 

b)asigură realizarea măsurilor de protecţia mediului şi răspunde de activitatea de protecţie a mediului şi 

gestiune a deşeurilor în teritoriul administrativ al orașului Hârlău; 

c)ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru 

asigurarea igenizării malurilor de apă de pe raza orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și 

a podețelor, pentru scurgerea apelor mari; 

d)organizează şi desfăşoară activități de control asupra igienei şi salubrizării localurilor publice şi a 

produselor alimentare din târguri, piețe, locuri publice și parcurile de distracție şi ia măsuri operative 

pentru buna funcționare a acestora; 

e)ia măsuri pentru buna funcţionare si întreţinere a parcurilor, întreținerea locurilor verzi și întreținerea 

locurilor de joacă pentru copii; 

f)coordonează, urmărește, controlează activitatea privind serviciul de gestionare a câinilor fără stapân de 

pe raza orașului Hârlău; 

g)coordonează şi răspunde de activitatea de realizare a obligaţiei de a efectua acţiuni sau lucrări de 

interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

h)participă la efectuarea lucrărilor privind administrarea și intabularea patrimoniului public și privat al 

orasului, impreună cu serviciul de specialitate; 

i)participă la efectuarea lucrărilor în vederea definitivării punerilor în posesie în baza legilor fondului 

funciar și eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor fizice; 

j) asigură aplicarea hotarârilor Consiliului Local și a dispozițiilor primarului în domeniile pe care le 

coordonează ; 

k) susține audiențele în problemele pe care le coordonează ; 

l) asigură realizarea activităților de întreținere și reabilitare a drumurilor publice proprietatea orașului, 

instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal; 

m)coordonează, verifică și răspunde de activitatea personalului din subordine și intocmeste fisa de 

evaluare profesionala anuala pentru personalul subordonat; 

n) propune primarului măsuri privind eficientizarea activităţii administraţiei publice locale; 

o)urmărește și controlează activitățile de salubritate sau de orice altă natură executate de catre S.C. 

Ecosalubris Hârlău , conform Contractului de delegare a gestiunii pentru această societate; 

p)coordonează activitatea de organizare a sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Hârlău 

Art.10 Secretarul general al orașului Hârlău 

 Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de 

consiliul local ori de către Primar. 

Secretarul general al oraşului  este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative sau stiinţe politice , subordonat primarului şi se bucura de stabilitate în funcţie, în 

condiţiile legii. Numirea in funcţie se face in conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, 

următoarele atribuţii: 
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    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului 

local; 

    b) participă la şedinţele consiliului local; 

    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între 

aceştia şi prefect; 

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

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

prevăzute la lit. a); 

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

zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local; 

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

    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul 

constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în 

cadrul căreia funcţionează; 

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

local; 

    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali; 

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

    l) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei 

hotărâri a consiliului local; 

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

    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se 

încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face 

cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 

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

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

 Art.11 Adminstratorul public 

Este funcţie de conducere subordonat Primarului orașului Hârlău având misiunea de  eficientizarea 

managementului în cadrul Primăriei orașului Hârlău, soluționarea problemelor legate de serviciile de care 

trebuie să beneficieze comunitatea în domeniile: infrastructură urbană, ecologie și mediu, situații de 

urgență precum si coordonarea proiectelor Primăriei orașului Hârlău cu finanțare din fonduri 

nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat și din alte surse. 

Asigurară desfășurarea activității în condiții de eficiență și eficacitate a aparatului de specialitate al 

primarului orașului Hârlău.  

Dispune cu privire la ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite de lege primarului, care-i sunt delegate 

administratorului public, inclusiv calitatea de ordonator de credite stabilite prin dispoziție a primarului, în 

condițiile legii. 

Atribuții referitoare la relatia cu Consiliul local pentru realizarea obiectivelor prevăzute în anexa la 

contractul de management. 

Principalele atribuții sunt delegate de primar, în limitele impuse de către acesta.  

Colaborează cu toate compartimentele de muncă din aparatul de specialitate al primarului, cu serviciile 

publice din subordinea Consiliului local, cu serviciile publice organizate la nivelul Orașului Hârlău, în 

condițiile legii. 

 

Capitolul III. 

Atribuţiile aparatului 

de specialitate al Primarului 

 

Art.12  Cabinet Primar -este structură funcțională subordonată direct primarului Orașului Hârlău 

- cunoaşte în permanenţă   toate obiectivele primarului oraş Hirlau referitoare la rezolvarea problemelor 

comunităţii şi se va implica în fiecare  dintre acestea conform delegărilor ordonatorului  principal de 

credite; 

- reprezintă  primarul oraşului Hârlău la orice acţiune pentru care va primi delegare şi va face aceasta în 

mod permanent. 
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-se  implică cu toată capacitatea de care dispune pentru a mobiliza întreg efectivul administraţiei publice 

locale din oraşul Hârlău în sensul de a crea o imagine cât mai buna acestei instituţii. 

- cunoaşte, aplică în permanenţă în mod corespunzător actele normative care reglementează activitatea de 

administraţie publică locală; 

-contact permanent cu furnizorii de utilităţi pentru a remedia în timp util orice deficienţe şi totul să 

decurgă conform contractului încheiate cu aceştia; 

-răspunde de buna funcţionare, sub aspect tehnic, a Primăriei oraş Hârlău, precum şi a serviciilor din 

subordinea ei: Activitate Autofinanatate, Piata, Obor, pasune, Poliţia locala, SPCLEP, Bibliotecă, 

Asistenta medicala, Centrul Social cu Destinatie Multifunctional , Casa de Cultura a orasului Hârlău; 

- ţine legătura în permanenţă cu Primarul oraşului pentru ca orice aspect în neregulă constatat pe raza 

teritorial – administrativă a primăriei să fie urgent rezolvat; 

- participă în mod efectiv la pregătirea corespunzătoare a anumitor evenimente care au loc în instituţie 

(vizite, delegaţii, dezbateri şi alte activităţi care ţin de activitatea orăşenească); 

- colaborează în permanenţă cu toţi angajaţii din cadrul instituției  de aşa manieră încât la fiecare birou şi 

compartiment să existe dotarea necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţii;  
Art.13  Serviciul Buget Finanțe Contabilitate   -este structură funcțională subordonată direct 

primarului Orașului Hârlău fiind condusă de un sef.serviciu. 

Art.13.1 Compartimentul Buget Finanţe Contabilitate 

- organizează și răspunde de evidența financiar –contabilă a operatiunilor patrimoniale, 

 - asigura plata in numerar sau cu ordin de plata a tuturor operatiunilor inaintate de compartimentele de 

specialitate din institutie cu respectarea Legii nr. 273/2006,  

- organizează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului și de valorificare a rezultatelor acesteia în 

evidența contabila; 

 - asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor, prin persoanele desemnate prin dispozitia 

primarului. 

 - organizează activitatea de efectuare a platilor si inregistrarea lor privind cheltuielile materiale si de 

capital, a subventiilor si proiectelor, avand ca sursa de finantare: bugetul local, bugetul de stat, excedent, 

imprumuturi;  

- întocmește documentaţia privind deschiderea de conturi bugetare, extrabugetare si speciale, la 

solicitarea compartimentelor de specialitate;  

- asigura decontarea sumelor prin bancă şi prin casierie,  cu ordin de plată sau în numerar, din capitolele 

bugetare repartizate in cadrul serviciului ; 

 - asigura controlul formal si de fond al documentelor in vederea acordarii vizei de control financiar 

preventiv; 

 - întocmește documente de raportare financiar-contabila ; 

 - raspunde de evidenta contabilă a disponibilitaților existente în conturile deschise la bănci comerciale și 

trezorerie, în lei și în valută, pentru fondurile apartinând consiliului local și a căror evidență se asigură în 

cadrul serviciului; 

 - răspunde de evidenta contabilă a sumelor reprezentand plăti efectuate din bugetele anilor precedenti si 

restituite în anul curent în conturile de cheltuieli bugetare sau în  conturi de disponibilităti, 

corespunzătoare celor din care au fost efectuate plățile în anii precedenți, pentru conturile a căror 

evidență este asigurată în cadrul serviciului BFC; 

 - răspunde de înregistrarea în contabilitate a activelor fixe necorporale și corporale care alcătuiesc 

domeniul privat al statului, domeniul public sau privat al institutiei;  

- răspunde de evidenta contabilă a activelor fixe independent intrate in baza Procesului - verbal de 

recepție pentru mijloace fixe independente si înregistrarea lor in Registrul numerelor de inventar 

configurat în sistemul informatic 

- răspunde de evidenta contabilă privind ieșirile de active fixe conform Bonului de mișcare a mijloacelor 

fixe, facturi de vanzare, Proces – verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe; 

 - verifică si răspunde de înregistrarea în evidența contabilă a investitiilor terminate, receptionate si puse 

in functiune conform proceselor – verbale de receptie la terminarea lucrarilor si inregistrarea ca active 

fixe; 

 - răspunde de înregistrarea lunară a amortizarii activelor fixe corporale aflate în patrimoniu; 

 - răspunde de înregistrarea rezultatelor reevaluarii activelor fixe corporale aflate în patrimoniu si 

înregistrarea diferentelor din reevaluare; 
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 - organizeaza și răspunde de evidenta contabilă a garanției de bună executie, conform clauzelor 

contractuale pentru fiecare furnizor de active fixe corporale; 

- organizează si răspunde de înregistrarea în evidența contabilă a intrărilor de materiale, alte valori 

(bonuri valorice, timbre postale, fiscale si judiciare), a formularelor cu regim special de înseriere şi 

numerotare (facturi, chitante, avize de insotire a marfii, bonuri cu valoare fixa, BCF-uri, etc.) în baza 

documentelor justificative (note de intrare receptie);  

- organizează si răspunde de înregistrarea in evidenta contabila a consumului de materiale, in baza 

bonurilor de consum; 

 - organizează si răspunde de înregistrarea in evidenta contabila a stocurilor de materiale aflate la terţi sau 

primite de la terti; 

  - asigură evidenta avansurilor acordate pentru lucrările de capital, conform clauzelor contractuale; 

 - asigura evidenta contabilă a disponibilitatilor in lei si in valuta; 

  - raspunde de întocmirea corectă si la timp a balantei de verificare; 

 - verifică si răspund de întocmirea în sistemul informatic integrat a registrelor contabile Registrul - 

Jurnal si Registrul – Inventar;  

- analizează si verifică la termenele legale situatiile financiare și anexele aferente, emise din sistemul 

informatic  în urma efectuarii înregistrarilor contabile, 

 - introduce, verifică și transmite date in Sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare ale 

instituţiilor publice FOREXEBUG;  

- efectuează controlul intern manifestat sub forma autocontrolului, a controlului în lanţ pe fiecare 

operatiune economica si documentatie privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor.  

 - in vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale 

și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației 

aferente standardelor de control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2015 actualizat. 

Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi 

ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va 

evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate. 

- întocmește proiectul/bugetului iniţial şi rectificările pentru bugetul local, bugetul centralizat al 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul centralizat al 

creditelor interne si externe,  conform Hotărârilor de Consiliu Local si a referatelor aprobate de 

ordonatorul principal de credite; 

 - întocmește  deschiderile de credite bugetare pe capitole bugetare, titluri, surse de venituri, din bugetul 

local / credite interne si externe, Nota justificativa pentru deschiderea de credite, Anexa la Nota 

justificativa pentru deschiderea de credite;  

- verifică si centralizeză situatiile financiare lunare ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite;  

- centralizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor secundari si tertiari de 

credite şi ale compartimentelor de specialitate 

 - centralizează propunerile de repartizare a fondurilor din sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

serviciilor descentralizate pe ordonatori secundari si tertiari de credite, asigurând corelarea cu sursele de 

venituri pentru  unitati din învăţământul preuniversitar de stat, Serviciul de evidenta a persoanelor,  

pentru invatamantul particular sau confesional acreditat si pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor 

cu cerinte educationale speciale; 

 - asigură fundamentarea cheltuielilor bugetului general al orasului, în strictă corelare cu posibilitatile 

reale de încasare a veniturilor (estimate a se realiza); 

 - întocmeste proiectele de buget pentru bugetul local, bugetul centralizat al institutiilor publice si 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul centralizat al creditelor interne si 

externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul bugetar urmator, precum si estimarile pentru 

urmatorii 3 ani, in conformitate cu Scrisoarea Cadru emisa de Ministerul Finantelor Publice 

 - asigură repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate pentru activitatea proprie, a celor pentru 

ordonatorii secundari și terţiari de credite, în corelaţie cu veniturile bugetului local posibil de încasat, 

  - asigură transmiterea în format electronic al bugetului local, bugetului centralizat al institutiilor publice 

si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului centralizat al creditelor interne 

si externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile al orasului Harlau, conform programului 
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informatic Foxpro transmis de către Ministerul Finantelor Publice la Directia Generala Regionala a 

Finantelor Publice Iasi; 

 - exporta creditele bugetare si creditele de angajament din sistemul integrat privind activitatea proprie in 

PDF inteligent, urmand a fi transmis in sistemul de raportare natioanala FOREXEBUG;  

- introduce în modulul CAB-program FOREXEBUG sumele angajate și receptiile, cu detalierea in 

structura clasificatiei bugetare si a bugetului individul inregistrat in sistemul national de raportare –

Forexebug, in vederea intocmirii ordinelor de plata; 

 - întocmeste şi transmite comunicările de credite bugetare din bugetul local pe titluri de cheltuieli 

ordonatorilor secundari si tertiari de credite  

 - înaintează listele de investiţii ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite pe fiecare sursă de 

finanţare în vederea aprobării lor de catre ordonatorul principal de credite; 

 - centralizează solicitările de modificare (suplimentare, diminuare, transfer sume între trimestre) a 

bugetului propriu, a bugetelor ordonatorilor secundari si tertiari de credite în vederea aprobarii 

propunerilor de catre ordonatorul principal de credite. 

- realizează, în cadrul fazei de execuţie bugetară întocmirea dispoziţiilor bugetare, centralizatoarelor şi 

ordinelor de plată pentru fiecare ordonator secundar/terţiar de credite cu specificarea categoriei de 

cheltuieli care se efectuează şi urmărirea încadrării lor în bugetul fiecărui ordonator; 

- efectueaza modificările ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării si modificarii unor 

acte normative;  

-  verifică zilnic executia transmisa de Trezoreria Hârlău; 

 - prezintă conducerii disponibilul existent in conturile de Trezorerie; 

 - ține evidenta contabilă a conturilor extrabilantiere 8060 ,,Credite bugetare aprobate”, 8061 ,, Credite 

deschise de repartizat”, 8062 ,, Credite deschise pentru cheltuieli proprii”, 8066 „ Angajamente bugetare” 

si 8067 „ Angajamente legale”; 

 - asigură introducerea datelor si verificarea acestora in sistemul informatic in vederea intocmirii notelor 

contabile si a balantei de verificare lunare;  

- întocmește dispozitiile bugetare/ordine de plată privind repartizarea creditelor bugetare pentru toate 

capitolele ; 

  - centralizează Anexa 30 „ Plăți restante „ pentru activitatea proprie și pentru ordonatorii secundari si 

terțiari de credite;  

- verifică si centralizează Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal atăt pentru activitatea 

proprie căt și pentru ordonatorii secundari și terțiari de credite; 

 - verifică și centralizează situațiile financiare trimestriale și anuale ale orasului Hârlău transmise de 

ordonatorii secundari si tertiari de credite;  

- introduce situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale precum și situația privind monitorizarea 

cheltuielilor de personal, în programul informatic FOXPRO comunicat de D.G.R.F.P.Iasi concomitent cu 

verificarea corelațiilor; 

 - centralizează notele explicative la situațiile finaciare lunare, trimestriale și anuale; 

 - centralizează/ consolidează  – Contul de rezultat patrimonial;  

 - asigură transmiterea corecta și la termen la D.G.R.F.P.Iasi atât în format electronic, cât și de hârtie a 

situaţiilor lunare, trimestriale și anuale conform reglementarilor legale in vigoare; 

 - întocmește decadal prognoza plăților de casă;  

- asigură înregistrarea operațiunilor economice în evidența financiar – contabilă în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu utilizand conturile din Planul de conturi în vigoare și cu respectarea 

algoritmului de înregistrare în programul informatic, pentru capitolele și subcapitolele repartizate;  

- asigură efectuarea platilor, întocmirea și verificarea documentelor financiar contabile specifice : fișe 

cont, balanță parteneri, balanță de verificare lunară, Anexa 7, evidența analitică a conturilor sintetice, 

întocmirea instrumentelor de plată : dispoziție de plată/încasare, ordin de plată tip trezorerie, cec pentru 

numerar, dispoziție de plată valutară externă, ordin de schimb valutar, pentru capitolele și subcapitolele 

repartizate; 

 - asigură activitatea de încasări și plați și evidența contabilă a mijloacelor bănești aflate în casieria 

centrală;  

- înregistrează în evidența contabilă și plătesc: drepturi salariale ale angajaților;  

- asigură efectuarea încasarilor si plaților cu numerar în casieria centrală;  

- asigură evidența numerarului din casieria centrală; 
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 - asigură pastrarea în siguranță a numerarului și a altor valori ;  

- asigură relația cu Trezoreria și alte instituții de credit, pentru care este delegată persoana de la casieria 

centrală;  

- efectuează lunar controlul inopinat al casieriei centrale; 

-întocmeşte situaţii statistice privind cheltuielile de personal, contribuţiile de asigurări sociale de stat 

reţinute şi virate, nivelul cheltuielilor de formare profesională, alte cheltuieli vizând salariaţii instituţiei; 

-întocmeşte ordinele de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond şomaj, fond de 

sănătate, etc.atât pentru salariaţii instituţiei cât şi pentru asistenţii persoanelor cu handicap; 

-întocmeşte şi predă fişele fiscale FF1 si FF2 pentru salariaţii instituţiei, consilieri locali şi asistenţii 

persoanelor cu handicap; 

-eliberarează  adeverinţe privind salarizarea angajaţilor instituţiei, la cererea acestora; 

-constituie, reţine şi eliberarează garanţiile materiale pentru salariaţii care au calitatea de gestionari;  

-întocmeşte şi predă declaraţiilor privind virarea CAS-lui, fond sănătate, şomaj şi impozit pe salarii;   

-întocmește statele de plată pentru salariaţii instituţiei; 

 -șeful serviciului certifică prezența la serviciu a personalului din subordine și ia măsuri pentru 

întocmirea evaluărilor și obiectivelor anuale, a fișelor de post ale salariaților din subordine, propune 

calificativul conform prevederilor legale și aplicarea măsurilor  disciplinare în cazul nerespectării 

obligațiilor de serviciu; 

-asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din 

toate compartimentele Primăriei; 

Art.13.2 Compartimentul Locativ si Asociatii de Proprietari 

  -preia si verifică actele necesare pentru întocmirea contractelor de închiriere şi actelor adiţionale pentru 

apartamentele ANL si pentru imobilele construite din fondurile de stat; 

 -calculează chiriile şi majorările aferente pentru apartamentele şi imobilele din fondul locativ;  

 - asigură preluarea în soft-ul specific a informaţiilor din contracte şi a oricăror modificări intervenite în 

situaţia rolurilor;  

 - ţine evidenţa chiriilor, nominal pentru fiecare persoană fizică în parte şi urmareste plăţile efectuate de 

acestea;  

 - urmăreşte şi răspunde de întocmirea şi transmiterea adreselor, înştiinţărilor şi notificarilor, precum şi a 

altor documente in vederea derularii in bune conditii a contractelor de inchiriere, atât prin poştă, cît şi pe 

teren, în termenele legale;  

- urmăreşte şi răspunde de întocmirea şi transmiterea adreselor, înştiinţărilor şi notificarilor, precum şi a 

altor documente in vederea derularii in bune conditii a contractelor de inchiriere, atât prin poştă, cît şi pe 

teren, în termenele legale;  

- urmăreşte şi analizează permanent situaţia debitelor restante pe contribuabili, şi ia măsuri pentru 

încasarea acestora;  

 - răspunde de încasarea in procent cat mai mare a debitelor constituite din chirii spaţii de locuit, 

provenind de la persoane fizice;  

 - informeaza seful când se elibereaza spaţiile inchiriate si face comunicarea acestora către Comisia de 

repartizare a locuintelor, în vederea repartizării acestora;  

 - întocmeşte referate pentru debitarea sau scăderea unor sume, după caz, cuprinzând specificarea 

cauzelor care au determinat situaţia respectivă şi face propuneri pentru corectarea situaţiei; 

 - raportează lunar sau ori de câte ori este nevoie debitul chiriilor şi situaţia încasărilor şi întocmeşte 

situaţiile referitoare la închirierea spaţiilor de locuit; 

 - ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari din orasul Harlau, a administratorilor şi a preşedinţilor de 

asociaţii;  

- îndruma si sprijina proprietarii de apartamente din condominii, prin consiliere, in scopul infiintarii 

asociatiilor de proprietari, in conditiile legii; 

- îndruma si sprijina asociatile de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin 

cu privire la administrarea si intretinerea condominiului, cu respectarea legislatiei in vigoare; 

- colaborează cu instituțiile publice din orașul Hârlău, în vederea soluționarii sesizărilor primite de la 

proprietarii de apartamente;  

- rezolvă în termen legal corespondenţa repartizata; 
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- arhivează documentele rezultate în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu, pe termene de păstrare, 

conform Nomenclatorului arhivistic al unităţii şi Instrucţiunilor de aplicare a Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996; 

- asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din domeniu; 

- solicită, primeşte şi aplică precizările şi soluţiile transmise către şi de la şeful de serviciu; 

-asigură respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor ce intră în sfera de activitate a 

compatimentului; 

 - studiază legislaţia referitoare la stabilirea şi încasarea chiriilor, la repatizarea locuintelor ANL, la 

asociatiile de proprietari precum şi alte materiale de specialitate; 

Art.14   Biroul Impozite și taxe locale 

Biroul Impozite şi taxe locale este structură funcțională organizată în directa subordine a Primarului 

orasului Hârlău, fiind condusă de un sef de birou. 

-întocmeste   proiectul  de buget anual  pentru  partea de venituri  din  impozite  si taxe locale; 

- întocmeste rapoarte de specialitate cu privire  la proiectele de hotarari ale consiliului local  privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale, acordarea inlesnirilor la plata 

-organizează și asigură drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicația de impozite și taxe locale; 

-organizează primirea declaratiilor de impunere a contribuabililor persoane fizice  si juridice , 

inregistrarea acestora  in rolurile  fiscale; 

- încaseaza  impozite si taxe   locale  cu ajutorul tehnicii  de calcul, precum si  prin intermediul 

chitantelor de teren,  depune sumele  incasate  la casieria institutiei, in termenul  prevazut de lege;  

-răspunde de întocmirea și realizarea programului de control fiscal privind impozitele și taxele locale; 

-propune în condițiile legii măsuri pentru soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor împotriva actelor de 

control și de impunere, care au ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a 

accesoriilor acestora, întocmite de personalul de specialitate din cadrul biroului; 

-organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale, verificand  

rolurile fiscale  ale solicitantilor  in concordanta   cu datele  din registrul  agricol 

-analizează dupa fiecare termen de plată, pe baza evidenței analitice, lista debitorilor persoane fizice și 

juridice, care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și începe procedura de recuperare 

a creanțelor bugetare în conformitate cu prevederile legale; infiinteaza  popriri, sechestre  asupra  

bunurilor supuse executarii  silite 

- întocmeste si înainteaza   compartimentului  juridic  documentatiile  cu  privire  la înlocuirea sanctiunii 

amenzii  cu munca  in folosul  comunitatii; 

-intocmeste procesele-verbale  de insolvabilitate  pentru  debitorii declarati insolvabili, in conditiile legii;  

-solicită  informatii de la  SPCLEP  Harlau, SPCRPCIV  Iasi privind clarificarea rolurilor fiscale ale 

contribuabililor  persoane fizce si juridice, precum si  de la alte institutii  publice  care detin  informatii  

necesare clarificarii  rolurilor fiscale  

-înainteaza   compartimentului  juridic  lista  persoanelor  fizice si juridice care   inregistreaza  debite 

restante  din redeventa  concesiuni, precum si  copia actelor de executare intocmite pana  la  comunicarea 

listei,  in vederea  initierii  actiunilor in instanta  pentru recuperarea  debitelor din concesiuni; 

-verifică și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe; 

-verifică și analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice și juridice 

conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor 

locale ; 

-stabilește și aplică măsurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei 

financiare, identificarea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin 

măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale; 

-organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și celorlalte documente referitoare la depunerea și 

încasarea debitelor; 

-șeful biroului certifică prezența la serviciu a personalului din subordine și ia măsuri pentru întocmirea 

evaluărilor și obiectivelor anuale, a fișelor de post ale salariaților din subordine, propune calificativul 

conform prevederilor legale și aplicarea măsurilor  disciplinare în cazul nerespectării obligațiilor de 

serviciu; 

-colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte instituții, în 

vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice  si fizice  
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- desfășoară activitatea de executare silită în conformitate cu  Legea  nr.  207/2015 privind Codul  de 

procedura fiscala 

-aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care 

constituie infracțiuni conform prevederilor legale; 

-îndeplinește orice alte atribuții rezultate din HCL și dispozitiile Primarului  orasului Hârlău 

-răspunde de organizarea, funcționarea și conducerea biroului conform legii sau a dispozițiilor conducerii 

instituției în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate; 

-primeste  si  solutioneaza  corespondenta adresata biroului impozite si taxe locale,  in termenul prevăzut 

de lege 

-emite  deciziile  de impunere pentru persoanele  juridice,  instiintari de plata, somatii  si titluri executorii 

atat  pentru persoanele  fizice, cât și pentru persoanele  juridice 

Art.15 Serviciul Tehnic -Urbanism si amenajarea Teritoriului -arhitect şef 

 Arhitectul  șef 

Arhitectul- șef este subordonat Primarului și este conducătorul structurii de specialitate în 

domeniul amenajării teritoriului și urbanismului care se organizază la nivelul primăriei oraș Hârlău în 

serviciul Tehnic Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

Arhitectul- șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de 

specialitateal primarului, idiferent de tipul structurii pe care o conduce. 

 Arhitectul-şef este funcţie publică specifică de conducere şi reprezintă autoritatea tehnică în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării execuției lucrărilor de construcții din cadrul 

administrației publice locale aducând la îndeplinire atribuţiile conferite de lege ca şef al structurilor de 

specialitate astfel: 

-reprezintă instituţia în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului încredinţat; 

-urmărește întocmirea, aprobarea și avizarea documentaţie urbanism, dezvoltarea infrastructurii urbane; 

urmăreşte situaţia încadrării terenurilor in intravilan sau extravilanul oraşului; 

-gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, astfel 

încât să nu devină aplicabile dispoziţiile OUG nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin 

Legea  486/2003, răspunde in condiţiile OUG nr. 27/2003; 

-urmărește aplicarea întocmai și răspunde de respectarea legalității la eliberarea certificatelor de 

urbanism și autorizațiilor de construire; 

-semnează Certificate de Urbanism şi Autorizaţii de construire (sau  de Desfiinţare ) pentru lucrări de : 

Construire, reconstituire , modificare , extindere sau refacere a clădirilor conform Legii nr. 50/1991 

republicata și a altor  prevederi legale  

-organizează primirea și verificarea documentațiilor tehnice în teren, depuse de solicitanți pentru 

obținerea autorizației de construcții și certificatelor de urbanism, după care decide asupra cererilor 

aprobate; 

-realizează harta oraşului, pe baza măsurătorilor topografice efectuate in teren; 

-ține la zi harta oraşului şi evidenta tuturor documentelor de urbanism :P.U.G, P.U.Z, P.UD. 

asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea și realizarea programelor de organizare și de dezvoltarea 

urbanistică a orașului (plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, studii de specialitate); 

-face propuneri pentru planul de amenajare a teritoriului, pe care îl înaintează spre aprobare consiliului 

local; 

-colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista 

obiectivelor de investiţii ale consiliului local, in vederea pregătirii documentaţiilor pentru contractarea 

lucrărilor de realizare a acestor obiective; 

-întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce privesc probleme de urbanism,amenajarea 

teritoriului și le susține în cadrul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local; 

-întocmeşte materiale informative pentru primar și consiliul local cu privire la urbanism și amenajarea 

teritoriului; 

-coordonează activitatea personalului și stabileşte atribuţii şi sarcini pentru personalul compartimentului; 

întocmeşte evaluările performantelor profesionale individuale pentru personalul din subordine; 

-asigura studierea legislaţiei in vigoare de către personalul din subordine;  

-asigura elaborarea proiectelor de urbanism şi arhitectură prin procedurile de încredinţare prevăzute de 

lege, in colaborare cu – compartimentul achiziţii publice, şi controlul urmăririi  execuţiei pe şantier, 

recepţionarea lucrărilor de execuţie;   
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-răspunde fată de șeful  ierarhic pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor și 

atribuţiilor ce-i revin lui şi serviciului din subordine. 

-asigură și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii şi la finalizarea construcţiilor 

stabileşte  și răspunde de încasarea taxei de regularizare   

-asigură și răspunde de rezolvarea in termenul legal  a sesizărilor primite de la cetăţenii oraşului Hârlău 

referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul urbanismului și construcţiilor;                              

-semnează avize de luare la cunoştinţă pentru lucrările care au obţinut certificate de urbanism emise de 

Primăria oraşului Hârlău;  

-analizează și înaintează către Consiliul Local al Oraşului  – Planurile Urbanistice de detaliu întocmite 

pentru studierea modului de amplasare a construcţiilor pe parcele proprietate ori pe acelea care studiază 

amplasarea de construcţii pe terenuri aparţinând domeniului public sau domeniului privat  al oraşului 

Hârlău; 

-stabileşte modul de autorizare a construirii locuinţelor pe parcele neafectate de studii de urbanism, 

urmărind ca apoi lucrările să primească avizul Comisei de Urbanism a Consiliului Local Hârlău; 

-participă la recepţia investiţiilor iniţiate de unitatea administrativ teritorială; 

-organizează și exercită activități de control privind disciplina în construcții luând măsuri de intrare în 

legalitate acolo unde constată abateri de la normative; 

-organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale și ia măsuri impuse de starea de fapt pentru 

intrarea în legalitate și aducerea terenurilor la starea inițială; 

-face parte din comisia permanentă pentru recepţionarea la terminarea lucrărilor imobilelor ce au fost 

finanţate de persoane fizice, persoane juridice, asociaţii familiale şi societăţi comerciale, în calitate de 

membru; 

-face parte din comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare  metodologică a implementării şi 

dezvoltării controlului managerial; 

-face parte din comisiile de recepţie a lucrărilor executate din bugetul local aferent investiţiilor; 

-face parte din comisia de selecţionare a documentelor din arhiva instituţiei; 

-face parte din Centrul operativ cu activitate temporară la nivelul oraşului Hârlău, în calitate de membru; 

-urmăreşte respectarea legalităţii privind activitatea de afişaj și reclama. 

-asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism și amenajarea teritoriului executate de institutele de 

proiectare la care au fost comandate de primărie. 

-asigură respectarea legalităţii în actele și avizele acordate în domeniul autorizaţiilor în construcţii, 

urbanism și amenajarea teritoriului orașului Hârlău. 

-verifica și controlează  modul de aplicare a hotărârilor Consiliului local și dispoziţiilor Primarului în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, luând măsuri de intrare în legalitate. 

 - asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare; 

 -asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de 

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

problemelor verificate; 

-asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de 

specialitate; 

-întocmeşte documentaţia tehnică pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pieţelor, târgurilor; 

-participa și coordonează acţiunea de mobilare urbana a spatiilor verzi, de înfiinţare de terenuri de 

sport, de joaca pentru copii și platforme gospodăreşti; 

-se preocupă de obţinerea acordurilor şi avizelor, conform legislaţiei în vigoare; 

-realizează,  împreună  cu  celelalte  compartimente  de  specialitate,  activităţi  de  depistare  a 

terenurilor  libere  din  oraș.  Verifica  regimul  juridic  al  acestora  și  face  propuneri  pentru realizarea 

de obiective de utilitate publica, cu caracter social, construcţii de locuinţe sau obiective civile pentru 

satisfacerea cerinţelor publice; 

-emite certificate de urbanism necesare circulaţiei imobilelor și terenurilor; 

-avizează modul de realizare a investiţiilor in concordanta cu planurile de urbanism și amenajarea 

teritoriului aprobate de Consiliul Local; 

-elaborează programe și acţiuni pentru îmbunătăţirea continua a aspectului arhitectural urbanistic al 

orașului, păstrarea specificului local și realizarea construcţiilor cu arhitectura specifica locală; 
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-face  analiza  operativă  privind  respectarea  structurii  şi  conţinutului  documentelor  depuse  şi 

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

înregistrarea cererii); 

-analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii 

tuturor cerinţelor şi condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant; 

-asigura păstrarea în condiţii de securitate a planurilor cadastrale; 

-analizează periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel și face propuneri celor în drept 

pentru cuprinderea în programele anuale de lucrări de protejare și restaurare a acestora,  face 

propuneri pentru avizarea documentaţiilor tehnice de intervenţie asupra monumentelor de orice fel; 

-asigura asistenta tehnica la activităţile de concesionare a terenurilor din proprietatea orașului, 

schimburi de terenuri intre persoane fizice și Consiliul Local, ieşiri din indiviziuni cu statul și altele; 

-asigura soluţionarea operativa a cererilor și sesizărilor cetăţenilor și diverşilor agenţi economici, 

conform cu legislaţia in vigoare; 

-urmăreşte întocmirea documentaţiei necesara pentru autorizaţiile de desfiinţare in cazul depistării 

construcţiilor nelegale; 

-întocmeşte diverse dări de seama statistice, rapoarte și informări diverse și le transmite la cei 

autorizaţi sa le primească; 

-organizează primirea și verificarea in teren a documentaţiilor tehnice de specialitate; 

-avizează  la  cerere,  documentaţiile întocmite  in  vederea  reconstituirii  dreptului  de  proprietate, 

conform normelor legale in vigoare; 

-verifică în teren schiţele de dezmembrare și cadastrele, după care acorda avizarea necesara pe aceste 

schiţe; 

-colaborează  cu  unităţile  de  specialitate  in  vederea  elaborării  și  aprobării  lucrărilor  privind 

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

-participa cu delegaţi la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale orașului; 

-asigura asistenta tehnica de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar și figurarea 

grafica la scara, pe hărţile cadastrale a punerii in posesie a terenurilor atribuite conform legii; 

-transmite informaţii către Judecătoria locala și Cartea Funciara, de parcelare a terenurilor și ieşire din 

indiviziune cu statul; 

-organizează și exercita activităţi de control privind disciplina in construcţii luând masuri de intrare in 

legalitate acolo unde constata abateri de la normative; 

-colaborează  permanent  cu  Serviciul  Poliţia  Locală  in  vederea  aplicării  întocmai  a 

documentelor de urbanism aprobate; 

-organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale și ia masurile impuse de starea de fapt 

pentru intrarea in legalitate și aducerea terenurilor la starea iniţială; 

-asigura masuri pentru aplicarea normelor legale și tehnico-edilitare la amenajarea și folosirea eficienta 

a terenului  din intravilan și teritoriul administrativ al orașului, respectarea perimetrului construibil și a 

regimurilor de construcţie. 

-verifică dacă s-au întocmit  note de constatare in urma verificării in teren a cazurilor sesizate și 

propune masuri de intrare in legalitate conform Legii nr. 50/1991, republicată; 

-întocmeşte  un  program  trimestrial  de  control  asupra  respectării  normelor  de  disciplina  în 

construcţii, astfel ca cel puțin o data pe trimestru sa fie verificata fiecare strada și sa se impună masuri 

de intrare in legalitate; 

-urmăreşte respectarea calităţii în construcţii şi face propuneri, în condiţiile legii, pentru desfiinţarea 

construcţiilor nelegale; 

-întocmeşte  semestrial  un  raport  privind  respectarea  programului  de  control,  cu  semnalarea 

abaterilor constatate și modul de soluţionare; 

-coordonează activitatea Serviciului Tehnic – Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

Art.15.1 Compartimentul Urbanism , Amenajarea teritoriului și autorizare construcții 

-iniţiază impreuna cu Ordonatorul principal de credite şi propune spre aprobare Consiliului Local , 

Programul de investiţii anual sau multianual al orașului  Hârlău; 

-reprezintă autorităţile publice locale în problemele privind realizarea lucrărilor în domeniul investiţiilor 

publice, în acest scop colaborează, în funcţie de necesităţi, cu Compartimentul Registru agricol şi fond 

funciar  pentru obţinerea informaţiilor privind regimul juridic al terenurilor; 

- promovează şi recepţionează documentaţiile tehnice aferente obiectivelor de investiţii; 
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-propune, amplasamente pentru obiective de utilitate publică; 

-propune întocmirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea promovării de noi investiţii,conform 

cadrului legal in vigoare. în acest scop, colaborează, după necesităţi, cu compartimentele de specialitate 

din cadrul Primăriei, ş.a. ; 

-pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, propune, funcţie de necesitaţi, cu respectarea cadrului 

legal, elaborarea de documentaţii tehnico-economice si de  intervenţii, prin agenţi economici specializaţi; 

-  participa la licitaţii sau selecţii de oferte pentru achiziţii de servicii de proiectare şi lucrări, în funcţie de 

„valoarea acestora, conform legislaţiei în vigoare; 

- verifică și recepţionează in cadrul Comisiilor de Recepţie ”Cartea Construcţiei” pentru lucrările de 

investiţii contractate de orașul Hârlău, reprezentat de Primarul orașului; 

-actualizează impreuna cu proiectanţii, cu prilejul elaborării şi contractării execuţiei lucrărilor, valoarea 

totală (devizul general) a fiecărui obiectiv de investiţii, în funcţie de evoluţia preţurilor, colaborând în 

acest sens cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate cât şi pentru întocmirea şi actualizarea programului 

de investiţii în funcţie de informaţiile furnizate de acest compartiment cu privire la situaţia plăţilor; 

- urmăreşte respectarea graficelor de eşalonare a execuţiei lucrărilor, respectarea soluţiilor tehnice şi 

constructive întocmite, in colaborare cu diriginţii de şantier , in cadrul contractelor la care ordonatorul 

principal de credite este reprezentantul beneficiarului , respectiv orașul Hârlău; 

-asigură recepția  la terminarea lucrărilor şi finală a obiectivelor de investiţii publice ; 

- asigură realizarea corespondentei intre conţinutul documentaţiilor si materializarea in teren a lucrarilor ; 

- asigură deschiderea  finanţărilor, trimiterea ordinului de incepere a lucrărilor, anunţul de incepere a 

lucrărilor, recepţionarea lunară a lucrărilor executate, confirmarea situaţiilor de lucrări şi a proceselor 

verbale de recepţie , emiterea de dispoziţii de sistare a lucrărilor , in cadrul contractelor in care Primarul 

reprezintă orașul Hârlău, în acest scop colaborează cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate pentru 

acceptarea la plată a facturilor privind lucrările de investiţii efectuate, însoţite de documente justificative 

respectiv situaţiile de lucrări şi alte lucrări specifice activităţii de investiţii pentru verificare şi avizare din 

punct de vedere al încadrării preţurilor practicate de prestatorii contractanţi în ofertele adjudecate ; 

-asigură prin personal autorizat (persoane fizice sau juridice), urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor aflate pe domeniul public şi privat al orașului Hârlău , realizarea de intervenţii la 

construcţiile impuse de reglementările legate şi efectuează modificări , transformări, modernizări şi 

consolidări ale acestora - numai pe baza proiectelor întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate. 

-întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului 

de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele 

de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local; 

-îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al 

orașului Hârlău , dispoziţii ale primarului orașului Hârlău 

-  în realizarea atribuţiilor specifice mai colaborează cu  -Compartimentul Juridic care asigură consultanţa 

juridică de specialitate, vizează hotărârile de adjudecarea licitaţiilor pentru achiziţii publice şi contractele 

ce se încheie în urma licitaţiilor desfăşurate, pentru emiterea de dispoziții, proiectelor de hotărâri şi de 

dispoziţii specifice domeniului de activitate- 

-asigură structurile de execuţie în vederea avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului;  

-asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a oraşului; 

-verifică scriptic şi pe teren respectarea prevederilor legale şi a regulamentului de urbanism privind 

construcţiile avizate (noi, extinderi, reparaţii capitale, demolări) de pe raza oraşului; -urmăreşte şi 

verifică în teren lucrările de construcţie dacă au fost executate conform documentaţiilor şi proiectelor de 

execuţie care au stat la baza autorizaţiei de construire; 

-întocmeşte certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire,autorizaţiile de demolare, autorizaţiile de 

scoatere temporară din folosinţă a domeniului public şi privat, certificatele de urbanism pentru lucrări de 

primă necesitate în cazuri de avarii; 

-colaborează cu secretarul general al oraşului în vederea avizării actelor şi documentaţiilor tehnice 

prezentate pentru autorizare;  

-primeşte spre avizare cererile privind întocmirea proceselor verbale de recepţie şi a notelor de 

regularizare a taxelor de autorizaţie de construcţie; 

-întocmește procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în cadrul comisiei de recepţie aprobată 

conform legii; 
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-participă prin reprezentanți la recepţia lucrărilor autorizate; 

-eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se 

încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza oraşului Hârlău; 

-desfăşoară program cu publicul: verificare documentaţii, primire completări, eliberare certificate de 

urbanism şi autorizaţii, inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare; 

-întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de către Oraşul 

Hârlău ;  

-rezolvă sesizările privind lucrări de construcţii efectuate pe raza oraşului Hârlău; 

-colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind lucrări de construire;  

-colaborează cu Compartimentul Registratura și relati cu publicul, în vederea transmiterii către 

beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

-întocmeşte acorduri şi referate tehnice de înaintare spre aprobarea primarului; 

-colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul procesului de avizare-aprobare a 

acestora;  

-programează şi prezintă documentaţiile de urbanism în faza de proiect, spre consultare şi avizare, la 

Comisia tehnică de urbanism şi amenajare a teritoriului;        

-susţine în comisiile Consiliului Local al oraşului Hârlău, rapoartele de specialitate întocmite în vederea 

completării proiectelor de hotărâre înaintate spre avizare;   

-asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico – edilitare pentru amenajarea şi folosirea 

eficientă a terenurilor intravilane, respectarea perimetrului construibil şi a regimului construcţiilor  

participă la consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism, în conformitate cu 

recomandările Uniunii Europene;  

-întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul de 

specializare al serviciului; 

-constată contravenţiile şi propune măsuri administrativ, conform reglementărilor în vigoare, pentru 

nerespectarea regimului de autorizare a construcţiilor; 

participă la acţiunile de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor amplasate fără forme legale pe 

domeniul public al oraşului Hârlău;     

-analizează documentaţiile pentru avize de amplasare panouri publicitare mobile/pliante, banere; 

publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte şi eliberează 

avizele sus-amintite;Răspunde de respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism 

aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice cu privire la execuţia 

lucrărilor de construire;  

-urmăreşte derularea proiectelor pe faze de elaborare - predare – recepţie, asigură întocmirea şi 

promovarea rapoartelor de specialitate în domeniu;     

-urmăreşte completarea sistematica a registrelor unice de evidenta a certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire 

iniţiază impreuna cu Ordonatorul principal de credite şi propune spre aprobare Consiliului Local , 

Programul de investiţii anual sau multianual al orașului  Hârlău; 

-reprezintă autorităţile publice locale în problemele privind realizarea lucrărilor în domeniul investiţiilor 

publice, în acest scop colaborează, în funcţie de necesităţi, cu 

Compartimentul Registru agricol şi fond funciar fond funciar pentru obţinerea informaţiilor privind 

regimul juridic al terenurilor; 

-promovează şi recepţionează documentaţiile tehnice aferente obiectivelor de investiţii; 

-propune, amplasamente pentru obiective de utilitate publică; 

-propune întocmirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea promovării de noi investiţii,conform 

cadrului legal in vigoare. în acest scop, colaborează, după necesităţi, cu compartimentele de specialitate 

din cadrul Primăriei, ş.a. ; 

-pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, propune, funcţie de necesitaţi, cu respectarea cadrului 

legal, elaborarea de documentaţii tehnico-economice si de  intervenţii, prin agenţi economici specializaţi; 

-  participă la licitaţii sau selecţii de oferte pentru achiziţii de servicii de proiectare şi lucrări, în funcţie de 

„valoarea acestora, conform legislaţiei în vigoare; 

- verifică și recepţionează in cadrul Comisiilor de Recepţie ”Cartea Construcţiei” pentru lucrările de 
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investiţii contractate de orașul Hârlău, reprezentat de Primarul orașului; 

-actualizează impreuna cu proiectanţii, cu prilejul elaborării şi contractării execuţiei lucrărilor, valoarea 

totală (devizul general) a fiecărui obiectiv de investiţii, în funcţie de evoluţia preţurilor, colaborând în 

acest sens cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate cât şi pentru întocmirea şi actualizarea programului 

de investiţii în funcţie de informaţiile furnizate de acest compartiment cu privire la situaţia plăţilor; 

- urmăreşte respectarea graficelor de eşalonare a execuţiei lucrărilor, respectarea soluţiilor tehnice şi 

constructive întocmite, in colaborare cu diriginţii de şantier , in cadrul contractelor la care ordonatorul 

principal de credite este reprezentantul beneficiarului , respectiv orașul Hârlău; 

-asigură recepția  la terminarea lucrărilor şi finală a obiectivelor de investiţii publice ; 

- asigură realizarea corespondentei intre conţinutul documentaţiilor si materializarea in teren a lucrarilor ; 

- asigură deschiderea  finanţărilor, trimiterea ordinului de incepere a lucrărilor, anunţul de incepere a 

lucrărilor, recepţionarea lunară a lucrărilor executate, confirmarea situaţiilor de lucrări şi a proceselor 

verbale de recepţie , emiterea de dispoziţii de sistare a lucrărilor , in cadrul contractelor in care Primarul 

reprezintă orașul Hârlău, în acest scop colaborează cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate pentru 

acceptarea la plată a facturilor privind lucrările de investiţii efectuate, însoţite de documente justificative 

respectiv situaţiile de lucrări şi alte lucrări specifice activităţii de investiţii pentru verificare şi avizare din 

punct de vedere al încadrării preţurilor practicate de prestatorii contractanţi în ofertele adjudecate ; 

-asigură prin personal autorizat (persoane fizice sau juridice), urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor aflate pe domeniul public şi privat al orașului Hârlău , realizarea de intervenţii la 

construcţiile impuse de reglementările legate şi efectuează modificări , transformări, modernizări şi 

consolidări ale acestora - numai pe baza proiectelor întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate. 

-întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului 

de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele 

de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local; 

-  în realizarea atribuţiilor specifice mai colaborează cu  -Compartimentul Juridic care asigură consultanţa 

juridică de specialitate, vizează hotărârile de adjudecarea licitaţiilor pentru achiziţii publice şi contractele 

ce se încheie în urma licitaţiilor desfăşurate, pentru emiterea de dispoziții, proiectelor de hotărâri şi de 

dispoziţii specifice domeniului de activitate- 

-asigură structurile de execuţie în vederea avizării şi aprobării documentaţiei de urbanism şi amenajarea 

teritoriului;  

-asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a oraşului; 

-verifică scriptic şi pe teren respectarea prevederilor legale şi a regulamentului de urbanism privind 

construcţiile avizate (noi, extinderi, reparaţii capitale, demolări) de pe raza oraşului; -urmăreşte şi 

verifică în teren lucrările de construcţie dacă au fost executate conform documentaţiilor şi proiectelor de 

execuţie care au stat la baza autorizaţiei de construire; 

-întocmeşte certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire,autorizaţiile de demolare, autorizaţiile de 

scoatere temporară din folosinţă a domeniului public şi privat, certificatele de urbanism pentru lucrări de 

primă necesitate în cazuri de avarii; 

-colaborează cu secretarul general al oraşului în vederea avizării actelor şi documentaţiilor tehnice 

prezentate pentru autorizare;  

-primeşte spre avizare cererile privind întocmirea proceselor verbale de recepţie şi a notelor de 

regularizare a taxelor de autorizaţie de construcţie; 

-întocmește procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în cadrul comisiei de recepţie aprobată 

conform legii; 

-participă prin reprezentanți la recepţia lucrărilor autorizate; 

-eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se 

încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza oraşului Hârlău; 

-desfăşoară program cu publicul: verificare documentaţii, primire completări, eliberare certificate de 

urbanism şi autorizaţii, inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare; 

-întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de către Oraşul 

Hârlău ;  

-rezolvă sesizările privind lucrări de construcţii efectuate pe raza oraşului Hârlău; 

-colaborează cu Compartimentul Juridic în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind lucrări de construire;  

-colaborează cu Compartimentul Registratura și relati cu publicul, în vederea transmiterii către 
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beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

-întocmeşte acorduri şi referate tehnice de înaintare spre aprobarea primarului; 

-colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul procesului de avizare-aprobare a 

acestora;  

-programează şi prezintă documentaţiile de urbanism în faza de proiect, spre consultare şi avizare, la 

Comisia tehnică de urbanism şi amenajare a teritoriului;        

-arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale 

documentaţiei din arhiva serviciului;   

-susţine în comisiile Consiliului Local al oraşului Hârlău, rapoartele de specialitate întocmite în vederea 

completării proiectelor de hotărâre înaintate spre avizare;   

-asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico – edilitare pentru amenajarea şi folosirea 

eficientă a terenurilor intravilane, respectarea perimetrului construibil şi a regimului construcţiilor  

participă la consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism, în conformitate cu 

recomandările Uniunii Europene;  

-întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activităţi din domeniul de 

specializare al serviciului; 

-constată contravenţiile şi propune măsuri administrativ, conform reglementărilor în vigoare, pentru 

nerespectarea regimului de autorizare a construcţiilor; 

participă la acţiunile de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor amplasate fără forme legale pe 

domeniul public al oraşului Hârlău;     

-analizează documentaţiile pentru avize de amplasare panouri publicitare mobile/pliante, bannere 

publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte şi eliberează 

avizele sus-amintite;Răspunde de respectarea şi încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism 

aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice cu privire la execuţia 

lucrărilor de construire;  

-urmăreşte derularea proiectelor pe faze de elaborare - predare – recepţie, asigură întocmirea şi 

promovarea rapoartelor de specialitate în domeniu;     

-urmăreşte completarea sistematica a registrelor unice de evidenta a certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire 

Art.12.2 Compartimentul Programe , Dezvoltare locală şi achiziţii publice 

   -derularează achiziţii publice în scopul realizării investiţiilor necesare dezvoltării oraşului 

şi asigurarea achiziţionării bunurilor necesare desfăşurării în condiţii normale a muncii în  

cadrul instituţiei;  

-întocmeşte documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice 

organizate, pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul instituției care solicita 

demararea acestora; 

-asigură întocmirea formalităţilor de publicitate / comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea / 

transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei; 

-organizează şi desfăşoară activităţi privind primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile 

organizate; 

-întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, analiza şi atribuire contractelor de achiziţie 

publică; 

-comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publica; 

-înregistrează contestaţiile şi asigura comunicarea acestora către ministere,ofertanţii implicaţi în 

procedura şi comisia de analiza şi soluţionare a contestaţiilor;  

 -asigura transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor in drept;   

-asigura restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publica; 

-încheie contracte de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, 

servicii şi lucrări şi le transmite pentru urmărire compartimentelor de specialitate şi compartimentelor 

beneficiare (solicitante);   

-întocmeşte rapoarte de achiziţii publice la termenele stabilite prin acte normative și le transmite spre 

publicare pe site-ul primăriei;  

-gestionează baza de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate,care cuprinde 

informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele procedurilor desfăşurate;  
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-întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâre ce se supun aprobării  Consiliului Local 

potrivit atribuţiilor specifice compartimentului; 

-asigură rezolvarea corespondentei repartizate; 

-exercită şi alte atribuţii stabilite de către conducerea Primăriei în legătură cu activitatea de achiziţii 

publice.  

-elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor și priorităţilor identificate la 

nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

-elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi 

aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu 

avizul compartimentului juridic; 

-colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind 

responsabilitatea celor implicaţi); 

-urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

-asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;  

-operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, 

cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul Compartimentului financiar contabil;  

-întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 

martie a fiecărui an pentru anul precedent; 

-asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor  normative în vigoare; 

-identifica liniile de finantare existente prin fonduri guvernamentale, fonduri  europene, ONG-uri si le 

prezinta Primarului Orasului Hârlău/Consiliului Local Orasul Harlau; 

-fundamentează proiecte de dispoziţii si proiecte de HCL privind accesarea de fonduri financiare pentru 

dezvoltare locala;   

-predă documentaţia finală Compartimentului Juridic în vederea încheierii  contractului de finanțare 

privind dezvoltarea locală; 

Art.15.3 Compartiment autoritate de autorizare transport si Protectia muncii 

    - comunică cu Registrul Comerțului și cu DGFPS pentru obținerea actelor necesare înființării, 

modificării și anulării autorizațiilor pentru exercitarea activității de transport persoane 

de către persoanele fizice și asociații; 

-analizează și evaluează documentaţiile de autorizare a transportului public local; 

-organizează atribuirea, eliberarea și vizarea autorizațiilor și copiilor conforme ale actelor 

necesare funcționării mijloacelor de transport public local; 

-urmărește modul în care transportatorii autorizati respectă regulamentele, contractele de 

gestiune în activitatea de funcționare a mijloacelor de transport; 

- aplică prevederile Legii nr.38/2003, acualizată, privind transportul în regim de taxi și în 

regim de închiriere; 

-gestionează procedurile privind acordul/respingerea/modificarea/suspendarea autorizației de 

transport conform ordinului nr.207/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

-stabilește la solicitarea  administrației publice locale, a agenților economici , a instituțiilor  a 

popilației regui de circulație pe anumite străzi în concordanță cu legislația, reglementările în 

vigoare și avizele (acordul)DRDP Iasi,și Poliția locală. 

-stabilește la solicitarea agenților economici ce au ca activitate transportul de persoane locurile 

de staționare și asigură semnalizarea corespunzătoare a acestora numai după obținerea 

autorizației de construire (dacă este cazul) si a avizelor (acordul)DRDP Iași, Politia rutieră; 

-asigură și răspunde de întocmirea documentației și obținerea avizelor pentru locurile de 

staționare , parcare, restricțiile de circulație; 

-asigură semnalizarea corespunzătoare a circulației auto și pietonală cu indicatoare și mijloace 

de semnalizare rutieră conform legislației în vigoare; 

-gestionează dosarele operaorilor economici care dețin autorizații taxi, cumprinzând 

documentele necesare atribuirii în gestiune delegată sau directă acivitatea de transport în regim 

de taxi și de închiriere; 

-completează și actualizează Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi și a copiilor 
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conform evidențiate pe tipuri de serviciu; 

- întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului 

de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele 

de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local; 

-participa la întocmirea planului de prevenire si protecţie; 

- elaborează instrucţiuni proprii de securitate si sănătate în munca pentru toate locurile de munca din 

instituţie; 

-împreuna cu reprezentanţii lucrătorilor si comitetul de securitate si sănătate în munca, analizează 

periodic sau atunci când condiţiile de munca suferă modificări, activitatea de securitate si sănătate în 

munca; 

-  asigura instruirea si informarea personalului în probleme de securitate si sănătate în munca, atât prin 

cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de munca, periodic), cat si prin cursuri de 

perfecţionată; 

-  evaluează cunoştintele dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc.;  

- elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie si de lucru, participa la 

recepţia mijloacelor de protecţie colectiva si a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;  

-participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora; 

- colaborează cu medicul de medicina muncii pentru fundamentarea planului de prevenire si protecţie; 

Art.16 Compartimentul Audit Public Intern: -este structură funcțională subordonată direct 

primarului Orașului Hârlău; 

-își desfașoară activitatea în subordinea directă a Primarului orașului Hîrlău, potrivit prevederilor legale 

privind auditul public intern, normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și 

normelor privind organizarea și exercitarea activității de consiliere desfășurate de către auditorii interni 

din cadrul entităților publice; 

-elaborează norme metodologice proprii specifice administraţiei publice locale, în baza cărora îşi 

desfăşoară activitatea, cu avizul conform al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice; 

-elaborează Carta auditului public intern, document oficial care defineşte scopul, obiectivele, 

organizarea, competenţele, responsabilităţile şi autoritatea structurii de audit în cadrul entităţii publice, 

sfera de aplicare, natura serviciilor de asigurare şi consiliere, metodologia de lucru, regulile de conduită a 

auditorilor interni şi stabileşte necesitatea accesului la documente, bunuri şi informaţii, cu ocazia 

misiunilor de audit desfăşurate; 

-efectuează analiza riscurilor asupra tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul entităţii cât şi al 

instituţiilor subordonate ce nu au înfiinţată funcţia de audit public intern, în vederea elaborării planului 

multianual de audit, pe trei ani; 

-elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de trei ani, şi pe 

baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern. 

-întocmeşte referatul de justificare  ce prezintă modul în care au fost selectate misiunile de audit public 

intern cuprinse în planul anual; 

-actualizează planurile de audit public intern (anuale şi multianuale) funcţie de evenimentele legislative 

şi organizatorice sau la solicitarea expresă a UCAAPI, DGFP, ori Curţii de Conturi; 

-efectuează misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul entităţii (şi al 

instituţiilor subordonate ce nu au înfiinţată funcţia de audit public intern), cu privire la formarea şi 

utilizarea fondurilor publice şi gestionarea patrimoniului (concesionări, închirieri, dări în folosinţă sau 

administrare, vânzări etc), pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii 

publice sunt transparente şi dacă sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate, având ca principale domenii supuse auditului public intern următoarele: 

-procesul bugetar, legat de evaluarea sistemului de control intern corespunzător formării, administrării, 

angajării şi utilizării fondurilor publice; 

-modul de desfăşurare a serviciilor publice de interes local, cum ar fi: asistenţa socială, eliberarea 

autorizaţiilor, evidenţa persoanelor, activitatea poliţiei comunitare, servicii medicale, servicii publice de 

educaţie, culturale, sau privind gradul de asigurare a serviciilor de utilitate publică; 

-administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 

domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale; 

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

teritoriale; 
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-evaluarea sistemului de control intern aferent activităţii de achiziţii publice la nivelul entităţii şi al 

instituţiilor subordonate. 

-resurse umane – salarizare, aspecte de management al resurselor umane: menţinerea şi dezvoltarea celor 

mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare 

şi salarizare, evaluarea personalului. 

-sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

-sistemul de luare a deciziilor; 

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

-sistemele informatice. 

-efectuează misiuni ad-hoc cu caracter excepţional, pe baza ordinului de serviciu şi aprobate de 

conducătorul entităţii publice, conform procedurii stabilite prin normele metodologice specifice 

elaborate, privind activitatea de audit public intern. 

-efectuează misiuni de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în 

entitatea publică, cât şi la nivelul entităţilor subordonate, fără ca auditorii interni să îşi asume 

responsabilităţi manageriale, la solicitare, sau programate; 

-informează UCAAPI/DGRFP despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice 

auditate, precum şi despre consecinţele acestora; 

-raportează conducătorului entităţii, periodic, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor 

rezultate din activităţile sale de audit public intern; 

-elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern desfăşurate, cuprinzând principalele 

constatări, concluzii şi recomandări rezultate din evaluarea de audit, şi îl înaintează atât conducătorului 

entităţii cât şi Curţii de Conturi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru informare. 

-în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat (în termen de 3 zile de 

la constatare) conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate în scopul continuării 

investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în legalitate sau, după caz, de recuperare a 

prejudiciului creat. 

-răspunde de asigurarea arhivării planurilor multianuale şi anuale de audit public intern, împreună cu 

referatele de justificare, cât şi a dosarelor misiunilor de audit public intern, după implementarea 

recomandărilor din rapoartele de audit. 

Art.17  Compartimentul Resurse Umane-este structură funcțională subordonată direct 

primarului orașului Hârlău 

-întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării Consiliului Local care 

au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului şi pentru serviciile publice de subordonare locala; 

-întocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de sefii de 

birou/serviciu/compartimente şi aprobate de Primar, la reorganizarea activităţii, infiinţări, desfiinţări, 

transformări de posturi şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul  Local prin 

Hotărâre. 

-elaborează şi modifică,  în condiţiile legii, Regulamentul Intern, Codul etic şi de integritate al 

functionarilor pubici şi personalului contractual şi îl supune spre aprobare Primarului; 

-urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramelor şi statelor de funcţii 

aprobate; 

-urmăreşte şi realizează corect aplicarea prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de baza, 

acordarea sporurilor salariale pe categorii şi potrivit condiţiilor de munca, aplicarea creşterilor salariale 

stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale; 

-asigura consiliere pentru întocmirea şi actualizarea fiselor posturilor de către personalul cu funcţii de 

conducere din cadrul Primăriei şi al serviciilor publice din subordinea instituției; 

-asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si a celor de soluţionare 

a contestaţiilor precum si pentru concursurile de promovare în grad profesional; 

-întocmeşte lucrările necesare pentru: numirea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, 

trecerea/mutarea temporara sau definitiva in cadrul altui compartiment şi încetarea contractului 

individual de munca sau a raportului de serviciu, după caz, pentru personalul din aparatul de specialitate 

al primarului; 

-asigură întocmirea documentației, în conformitate cu prevederile legale, privind desfășurarea 

concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor publice si posturilor contractuale vacante sau 
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temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor subordonate în baza 

analizei și a dispoziției primarului  precum și în baza propunerilor primite de la sefii de servicii/birouri ; 

-asigură întocmirea documentației, în conformitate cu prevederile legale, privind desfășurarea 

examenelor de promovare în grade și clase a funcționarilor publici precum si promovarea personalului 

contractual; 

-întocmeşte, completează şi tine evidenta dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a dosarelor 

de personal pentru personalul contractual; 

-operează toate modificările pe Portalul ANFP privind funcţia publica şi funcţionarii publici din cadrul 

orasului Hârlău şi le transmite on-line, fiind unic deținător al user-ului și parolei de acces pe portal; 

-operează toate modificările pe Portalul REVISAL privind personalul contractual din cadrul orașului 

Hârlău şi le transmite on-line, fiind unic deținător al user-ului și parolei de acces pe portal. 

-întocmeşte şi supune aprobării programul anul de pregătire şi perfecţionare a funcţionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate a primarului; îl supune avizării comisiei paritare din cadrul instituției; 

-solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual ; 

-întocmeşte referate privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza Comisiei de disciplină , 

aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual; 

-elibereaza adeverinte de salariat cu privire la atestarea vechimii in munca sau a vechimii in specialitatea 

studiilor; 

-organizează în condiţiile legii, evaluarea managerilor instituţiilor publice ( spital, casă de cultură), 

asigurând totodată si secretariatul comisiilor de evaluare a managementului institutiilor publice. 

-asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese pentru toate 

categoriile de persoane din cadrul administratiei publice locale care au obligativitatea completarii 

acestora, inclusiv consilierii locali; 

-asigura confidenţialitatea datelor cuprinse în dosarele profesionale / de personal; eliberează titularului 

dosarului, la cerere, copii ale actelor existente in dosar; 

-organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcţionarii publici 

conform legislaţiei în vigoare;  

-intocmește graficul privind programarea  concediilor de odihnă ; 

-colaborează cu ANFP pentru realizarea atribuțiilor privitoare la managementul funcției publice; 

Art.18 Compartimentul Monitorizare, Management si Guvernanţă corporativă-este 

structură funcțională subordonată direct primarului orașului Hârlău. 

-solicită întreprinderilor publice aflate în subordinea Consiliului Local  fundamentări, analize, situații, 

raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, pe care le verifică, le 

centralizează și le transmite către Ministerul Finanțelor Publice, la termenele stabilite prin OUG nr. 

109/2011 și HG nr. 722/2016. 

- raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către Ministerul 

Finanțelor Publice, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului precedent, conform legislației 

în vigoare. 

- raportează către Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul 

Ministerului de Finanțe modul de implementare a prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 la 

întreprinderile publice / societățile comerciale la care UAT Hârlău este acționar majoritar sau unic. 

- elaborează și propune Scrisoarea de așteptări, respectiv actualizarea acesteia, la întreprinderile publice / 

societățile comerciale la care UAT Hârlău este acționar majoritar sau unic, după caz. 

- elaborează și transmite către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și către 

Ministerul Finanțelor Publice și publică pe pagina de internet a Orasului Hirlau raportul anual privind 

activitatea întreprinderilor publice conform OUG 109 / 2011. 

- notifică întreprinderile publice / societățile comerciale la care UAT Hârlău este acționar majoritar sau 

unic orice aspecte cu privire la neîndeplinirea unor prevederi conform OUG nr. 109/2011 și a normelor 

de aplicare sau a oricărei legislații specifice în materie. 

-  analizează și verifică conformitatea Planului de administrare întocmit de administratorii 

întreprinderilor publice / societăților comerciale la care UAT Hârlău este acționar majoritar sau unic (atât 

componenta de administrare, cât și componenta de management) cu Srisoarea de așteptări aprobată. 

- analizează indicatorii de performanță financiari și ne-financiari propuși spre negociere de 
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administratorii întreprinderilor publice / societăților comerciale la care UAT Hârlău este acționar 

majoritar sau unic ; 

-alaboreaza si asigura publicarea pe pagina de internet a orasului Hârlău a raportului anual privitor la 

intreprinderile publice reglementate de OUG 109 / 2011-privind guvernarea corporativa a intreprinderilor 

publice; 

-urmareste derularea contractelor de concesiune a serviciilor publice (apa , gaz,salubritate). 

-asigura evaluarea indicatorilor privind activitatea desfasurata in unitatile sanitare publice cu paturi si in 

alte structuri aflate in domeniul sau de competenta stabilit prin ordin al ministrului sanatatii; 

-participa la controlul de fond al unităților sanitare, in colaborare cu reprezentantii casei judetene de 

asigurari de sanatate; 

-desfasoara activitate de de solutionare legala a petitiilor cu privire la asistenta medicala din untitatile 

sanitare din domeniul sau de competenta; 

-sprijina activitatea de verificare a bugetelor si a conturilor de executie a societatilor comerciale de 

interes local, in vederea avizarii si aprobarii acestora , in conditiile legii; 

Art.19 Compartiment administrativ gospodăresc: -este structură funcțională subordonată 

direct viceprimarului orașului Hârlău. 

-asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității personalului din 

toate compartimentele Primăriei; 

-controlează modul de folosire a bunurilor mobile și imobile; 

-efectuează împreună cu biroul financiar contabil, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe și a 

obiectelor de inventar; 

-asigură buna funcționare a centralei termice, centralei telefonice, precum și a celorlalte achipamente 

tehnice; 

-răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor și rechizitelor de birou 

-face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu și a instalațiilor din dotare, urmărind 

executarea lor; participă la receptia finală; 

-urmarește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor, a alimentării cu apa, in 

functie de cota de consum normată; 

-intocmește și completează la zi evidența mijloacelor mobile si imobile si a obiectelor de inventar; 

-organizează și asigură efectuarea curățeniei în sediul Primăriei; 

-asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului de 

întreținere; 

-urmarește și asigură modul de administrare a fondurilor pentru reparații imobile și sanitare în cadrul 

Primăriei ; 

Art.20 Serviciul Administratie Publica Locala: -este structură funcțională subordonată direct 

primarului Orașului Hârlău și are în componenta sa urmatoarele compartimente: 

         20.1Compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar: 

-solutionează cererile si redactează raspunsurile la cererile adresate compartimentului; 

- transcrie şi completază pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre 

reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale; 

-deschide noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de   

animale; 

-operează modificările in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, 

schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor; 

-tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale 

-înscrie titurile de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legea 

Fondului Funciar si Legea 10/2001; 

-conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994; 

-întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol, 

-intocmeste si elibereaza certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit 

evidenţelor pe care le deţin dupa o prealabila verificare in teren ; 

-intocmeste procesele verbale la inocmirea certificatele de producator. 

-comunică la Biroul Impozite și taxe locale  modificarile survenite la vechile proprietati inscrise in 

Registrul Agricol precum si comunicarea noilor proprietari; 

-verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol, 
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-întocmește dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu regim special) privind anumite 

situaţii din registrul agricol în termenele stabilite prin lege; 

-întocmește machetele privind exploataţiile zootehnice pe specii - raport tehnic operativ AGR- 6 a – 

lunar 

-conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică, 

-întocmeşte şi eliberează adeverinţe; 

-verifică în teren  veridicitatea datelor declarate în registru agricol; 

-centralizează toate datele înscrise în registrul agricol; 

- nr.poziţiilor înscrise în Registrul Agricol; 

- terenuri aflate in proprietate pe categorii de teren; 

- modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii; 

-suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii pe culturi; 

-pomi fructiferi răzleti pe raza localităţii; 

- suprafaţa plantaţiilor pomicole si numărul pomilor pe raza localităţii; 

-evoluţia efectivelor de animale în cursul anului ,aflate în proprietatea gospodăriilor /exploataţiilor 

agricole; 

-utilaje,instalaţii pentru agricultură,mijloace de transport cu tractiune animală şi mecanică existente la 

inceputul anului pe raza localităţii; 

- aplicarea îngrăsămintelor,amendamentelor şi pesticidelor pe raza localităţii; 

- utilizarea îngrăsămintelor chimice la principalele culturi; 

- producţia vegetală obţinută de gospodăriile/exploataţiile agricole pe raza localităţii; 

-numerotează actele şi întocmește procesele-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din 

cadrul compartimentului; 

-verificarea poziţiilor din registrul agricol şi eliberarea de adeverinţe pentru persoanele defuncte,solicitate de 

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor; 

-întocmește sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către Camera Notarilor 

Publici; 

-actualizează zilnic baza de date informatizată in program privind gospodariile din Registrul Agricol; 

-înregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind modul de acordare a 

sprijinului financiar pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură; 

-colaborează cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de 

terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a 

Statului Român sau unităţii administrativ-teritoriale; 

-întocmeste diferite situaţii privind date şi informaţii referitoare la persoanele fizice care deţin terenuri date 

în arendă,informaţii referitoare la persoanele juridice care deţin terenuri , informaţii referitoare la 

persoanele fizice care deţin terenuri in proprietate, în vederea verificării modului de declarare şi stabilirea 

impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile 

înscrise în Registrul Agricol, informaţii solicitate de Curtea de Conturi; 

-verifica documentele anexate cererilor adresate comisiei, în interiorul termenelor legale, pentru restituirea în 

natură sau acordarea de despăgubiri, în ceea ce priveşte terenurile cu destinaţie agricolă şi forestieră (acte 

doveditoare ale dreptului de proprietate; acte de stare civilă, etc.), anterior punerii în posesie şi înaintării 

documentaţiei necesare către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) în vederea întocmirii 

titlurilor de proprietate; 

-înaintează procesele verbale de punere în posesie către OCPI, cu respectarea condiţiilor de formă şi fond 

prevăzute de legislaţia în domeniu; 

-eliberează titlurile de proprietate emise pe seama persoanelor îndreptăţite, personal, sub semnătură şi înscrie 

datele cuprinse în acest document, într-un registru special; 

-corespondenţa internă cu Compartimentul juridic, în situaţia litigiilor care au drept obiect acţiuni promovate 

în temeiul prevederilor Legilor Fondului Funciar, în principal, precum şi în alte situaţii (rectificări de CF; 

sistări de indiviziune; uzucapiuni; grăniţuiri; reconstituiri de CF-uri, etc.) 

-corespondenţa cu instanţele (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, etc.), pentru furnizarea informaţiilor 

solicitate de acestea, în vederea soluţionării litigiilor; 

-corespondenţa cu alte instituţii angrenate în aplicarea prevederilor Legilor Fondului Funciar (OCPI ; 

Prefectura  etc.) şi cu organele de anchetă, din proprie iniţiativă sau la solicitarea acestora. 
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-corespondenţa cu Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 

Terenurilor , căreia i se subordonează toate comisiile locale din judeţ, în ceea ce priveşte soluţionarea 

reclamaţiilor, sesizărilor şi contestaţiilor adresate acesteia 

-punerea în aplicare a hotărârilor instanţelor, rămase definitive şi irevocabile, în sensul emiterii, anulării 

sau modificării titlurilor de proprietate; 

-soluţioneză corespondenţa curentă adresată comisiei; 

-gestionează documentele aflate în arhiva comisiei, începând cu anul 1991, referitoare la titlurile de 

proprietate emise, suprafeţe, amplasamente, acte doveditoare, etc. 

-prezintă informări, la solicitarea conducerii instituţiei, a Consiliului Local sau cu ocazia prezentării în 

audienţe-asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții normale a activității 

personalului din toate compartimentele Primăriei; 

-controlează modul de folosire a bunurilor mobile și imobile; 

-efectuează împreună cu biroul financiar contabil, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe și a 

obiectelor de inventar; 

20.2 Compartimentul Registratură și Relații cu publicul: 

-asigură relaţionarea dintre Consiliul local, Primar și societatea civilă; 

-soluţionează petiţiile, cu sprijinul serviciilor/birourilor/compartimentelor aparatului de specialitate al 

Primarului, în termenele legale; 

-gestionează registrul de evidenţă al petiţiilor; 

-întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; 

-organizează şi urmăreşte modul de soluţionare a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

-gestionează registrul de evidenţă al solicitărilor privind liberul acces la informaţii; 

-întocmeşte raportul anual privind informaţiile de interes public; 

-soluţionează corespondenţa repartizată de primar; 

-efectuează operațiunile de intrare-ieșire; 

-afişează şi întocmeşte procese verbale de afişare pentru citaţiile comunicate spre afişare, publicaţiile de 

vânzare, precum şi pentru orice alte documente înaintate Primăriei orasului Hârlău spre afişare la sediul 

instituției; 

-asigură efectuarea lucrărilor de multiplicare a documentelor; 

-întocmeşte diferite situaţii cu privire la unitatea administrativ teritorială sau aleşii locali, la solicitarea 

unor instituţii sau pentru aplicarea unor prevederi legale sau realizarea unor publicaţii; 

-se implică în buna organizare a şedinţelor, întrevederilor, întâlnirilor, acţiunilor de îndrumare şi control, 

precum şi alte asemenea evenimente, ale Primarului, Viceprimarului, Secretarului general şi ale 

serviciilor din aparatul de specialitate al Primarului; 

-asigură relaţionarea telefonică cu alte instituţii pentru Primar, Viceprimar şi Secretarul general; 

-convoacă telefonic consilierii locali ori de câte ori este necesar; 

-convoacă telefonic alte persoane (conducători instituţii publice, oameni din mediul de afaceri, etc.) ori 

de câte ori este nevoie; 

-transmite documentele în termen (fax); 

-gestionează registrul de intrări – ieşiri corespondenţă fax; 

-primeşte şi înregistrează corespondenţa fax, o repartizează compartimentelor de specialitate pe baza 

rezoluţiei primarului, viceprimarului sau secretarului, după caz; 

-asigură tipărirea registrelor de intrare/ieșire a corespondenței, constituirea dosarelor de registratură şi 

arhivarea lor conform normelor legale; 

-ține evidenţa cererilor cetăţenilor, adreselor instituţiilor, asigură transmiterea lor potrivit repartizării 

făcute; 

-verifică şi preia actele, cererile şi documentaţiile depuse de cetăţeni pentru eliberarea autorizaţiilor, 

certificatelor, adeverinţelor, a altor acte emise de autoritatea locală; 

-pune la dispoziţia cetăţenilor formularele tipizate prevăzute de lege; 

-preia orice cereri şi sesizări în legătura cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele oraşului 

adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei; 

-participă la activitatea de relaţii publice asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a 

informaţiilor de interes public solicitate verbal; 

-transmite pe bază de semnătură corespondenţa internă din compartimentele instituţiei; 
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-transmite zilnic conducerii instituţiei cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt 

preluate din nou la compartimentul relaţii publice şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia 

stabilită; 

-asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie; 

-înregistrează, distribuie şi expediază corespondenţa întregului aparat de specialitate al Primarului către 

toate instituţiile; 

-efectuează lucrările de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza 

rezoluţiei dată de primar;Distribuie solicitanţilor documentele întocmite şi semnate, în condițiile legii; 

-asigură relaţiile cu societatea civilă pentru a primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor 

interesate cu privire la proiectul de act normativ propus; 

-gestionează registrul general de intrări ieşiri corespondenţă generală şi cel de corespondenţă cu Instituţia 

Prefectului; 

-gestionează registrul unic de evidenţă a tuturor registrelor din primărie; 

-întocmeşte necesarul şi gestionează  efectele poştale (timbre, plicuri etc.) pentru corespondenţă şi le 

decontează pe borderoul de expediere, confirmat de oficiul poştal local; 

-primeşte, înregistrează şi prezintă zilnic la mapa primarului  corespondenţa din ziua respectivă pentru 

soluţionare/repartizare la serviciile/birourile/compartimentele specializate; 

-scade din registrul de intrare-ieşire corespondenţa din ziua precedentă  şi o repartizează prin condici de 

predare-primire la servicii publice/instituții subordonate; 

-ridică de la Oficiu Poştal corespondenţa zilnică; 

-întocmește actele de expediere a corespondenţei prin poştă şi curier; 

-asigură expedierea corespondenţei, zilnic, pe destinaţiile înscrise de serviciile/birourile/compartimentele 

de resort sau date de primar, secretar şi viceprimar; 

-asigură menţinerea registrelor de intrare/ieşire a corespondenţei în bune condiţii şi arhivarea lor conform 

normelor legale; 

20.3. Compartimentul Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară: 

În domeniul beneficiarilor de asistență socială: 

- informează şi consiliază beneficiarii cu privire la condițiile de acordare a beneficiilor de asistență 

socială, reglementate de prevederile legale în vigoare; 

- pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a 

cererilor, verificarea şi transmiterea acestora către agenţia teritoriala pentru plăţi şi inspecţie socială 

(alocații de stat pentru copii, indemnizații de creștere a copilului, stimulent de inserție etc.); 

-verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform 

procedurilor prevăzute de lege şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistenţă socială; 

- întocmeşte dispoziţii de acordare / respingere și, după caz, de modificare / suspendare / încetare a 

beneficiilor de asistenţă socială şi le înaintează Primarului pentru aprobare (ajutor social, alocație de 

susținere a familiei, ajutoare de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece, stimulente educaționale 

sub formă de tichete sociale pentru grădiniță etc.); 

-comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit 

legii; 

- urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la 

beneficiile de asistenţă socială; 

- în urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind 

veniturile realizate/bunurile aflate în proprietate/componența familiei, stabileşte cuantumul debitelor şi ia 

măsurile necesare pentru recuperarea acestora, în condiţiile legii; 

- efectuează anchetele sociale în vederea acordării sprijinului financiar cuvenit elevilor în cadrul 

programului național de protecție socială „Bani de liceu” și a burselor școlare; 

– ia măsurile administrative necesare pentru asigurarea înhumării cadavrelor fără aparținători, în baza 

prevederilor legale în vigoare și a protocoalelor încheiate la nivel local, cu Spitalul, Poliția. 

- întocmeste documentația necesară acordării ajutoarelor de înmormântare, în condițiile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru beneficiarii de 

ajutor social; 
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- verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia 

necesară în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă, în baza legislaţiei în vigoare și a hotărârilor 

Consiliului Local; 

- realizează anchetă socială in situatia în care parintii copilului pentru care se solicita dreptul la concediu 

si indemnizatie de crestere copil/stimulent de insertie nu sunt casatoriti; 

- efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială 

sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în 

vederea sprijinirii acestor persoane; 

- identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc 

de excluziune socială; 

- asigură derularea POAD la nivelul localității; 

În domeniul Protecției drepturilor copilului și a persoanelor aflate în dificultate  

-monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de 

respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, 

în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice; 

- realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

-identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea 

separării copilului de familia sa; 

- asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

- asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de 

prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent; 

- monitorizează familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform 

procedurii aprobate prin Hotarare de Guvern si intocmeste situatiile si raportarile specifice; consiliaza și 

informeaza persoanele desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în străinătate și confirmate de 

instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la 

răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului; 

- consiliază și informează părinții cu copii asupra riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în 

străinătate, precum și cu privire la obligațiile ce le revin în situația în care intenționează să plece la 

muncă în străinătate și au în îngrijire copii minori; 

- înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, 

în condiţiile legii; 

- urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi 

îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost 

reintegrat în familia sa; 

- colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei 

copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

- urmăreste punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă 

referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 

272/2004; 

– monitorizează modul de utilizare a alocatiei lunare de plasament, pentru copilul pentru care s-a instituit 

tutela; 

– recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii 

sociale; 

- monitorizează situaţia minorilor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, pentru care s-a 

emis un plan de abilitare-reabilitare de catre DGASPC; 

- întocmește rapoarte de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare pentru copiii din familie încadrați 

în grad de handicap, în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultăților de 

implementare a planului, găsirea unor soluții de remediere, astfel încât copilul să beneficieze de abilitare-

reabilitare optimă, urmărește prin reevaluarea semestrială eficiența beneficiilor, a serviciilor și a 

măsurilor de intervenție; 

– asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor şi obligaţiilor 

acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 
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- propune măsuri de prevenire a separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi 

înlăturare a abandonului şcolar, consiliaza părinţii care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a 

unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti; 

-întocmește anchetele sociale specifice domeniului de activitate; 

- intocmește planul de servicii pentru minori, in cazurile si conditiile reglementate de prevederile legale 

in vigoare; 

- consiliază familia care care în îngrijire copii cu privire la serviciile sociale existente la nivel local și a 

beneficiilor de asistență socială prevăzute de lege destinate menținerii copilului în familie, cu accent 

deosebit pe informarea corespunzătoare a părinților, consilierea, medierea acestoraîn baza unui plan de 

servicii; 

- monitorizează relațiile personale ale copilului, cu celălalt părinte, în cazul în care părintele la care 

locuiește copilul, împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt 

părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți; 

- consiliază persoanele interesate privitor la actele necesare întocmirii dosarelor pentru încadrarea în grad 

de handicap, traseul și procedurile de obținere a acestora; 

- verifica în teren, efectueaza și întocmeste anchetele sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare 

a copiilor si a adultilor în grad de handicap; 

- consiliază familiile privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru orientare școlară și 

profesională de către COSP, traseul și procedurile de obținere a acestor acte; 

- efectuează și întocmește anchetele sociale privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

- monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în situaţie 

de risc de părăsire; 

- centralizează trimestrial situaţia copiilor care prestează activităţi remunerate în domeniile cultural, 

artistic, sportiv, publicitar şi de modeling şi transmite centralizatorul DGASPC în care copilul desfăşoară 

activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului, pentru trimestrul anterior. 

- verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în vederea 

internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial; 

- monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane varstnice; 

-intocmeste si transmite institutiilor abilitate situatiile statistice din domeniul de activitate; 

- intocmește anchetele sociale la solicitarea centrelor in care sunt gazduiti beneficiari de servicii de pe 

raza unitatii administrativ teritoriale; 

- verifică în teren și întocmește anchetele sociale necesare la completarea dosarului care se inainteaza la 

DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial; 

- verifica în teren și întocmeste anchetele sociale pentru bolnavii încadraţi în grad de invaliditate, la 

solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale; 

- intocmeste anchete sociale solicitate de instantele judecatoresti privind solicitarile de intrerupere sau 

amanare executare pedeapsa a persoanelor condamnate penal; 

În domeniul autorității tutelare  

– realizează anchetele psihosociale solicitate de instanta de tutela si notarii publici pentru: exercitarea 

autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului in mod statornic la unul dintre parinti, stabilirea 

contributiei parintilor la intretinerea minorilor, stabilirea modalitatii de desfasurare a legaturilor 

personale ale parintilor cu minorii etc; 

– monitorizeaza si face propuneri cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului si ale 

persoanei puse sub interdictie judecatoreasca si le inainteaza primarului pentru aprobare (intocmirea si 

aprobarea inventarului bunurilor, aprobarea darilor de seama anuale ale tutorelui cu privire la 

administrarea bunurilor persoanei ocrotite, descarcare de gestiune); 

– întocmește documentația necesară emiterii dispozițiilor privind autorizarea încheierii de către 

părinți/tutore, în numele minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească, a unor acte de 

dispoziție; 

– la solicitarea notarului public propune numirea curatorului social care va asista/reprezenta minorul sau 

persoana pusa sub interdictie, la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea procedurilor 

succesorale si o inainteaza primarului pentru aprobare; 

– propune numirea curatorului special care va reprezenta interesele persoanei a carei punere sub 

interdictie se cere pe cale judecatoreasca si o inainteaza primarului pentru aprobare; 
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– asistă persoanele vârsnice in fata notarului public la incheierea actelor juridice de instrainare, cu titlu 

oneros ori gratuit, a bunurilor ce ii apartin, in scopul intretinerii si ingrijirii sale. 

   Alte atribuții ale Compartimentului de Asistență Socială: 

- participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 

socială și a serviciilor sociale; 

- participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului local de acțiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local; 

- întocmeşte referate, note de fundamentare sau rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în 

domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local ; 

- asigură implementarea sistemul de control intern managerial in domeniul de activitate; 

- constituie dosarele in vederea arhivarii, conform prevederilor legale; 

20.4   Compartimentul Asistență medicală comunitară în unitățile de învățământ 

 Cabinetele școlare au rolul de a asigura asistentă medicală în unităţile de învăţământ preşcolar, 

gimnazial, liceal şi profesional din oraşul Hârlău. 

- efectuează în fiecare an examinarea medicala periodica a preşcolarilor si elevilor din grădiniţe şi şcoli, 

semnalând medicului, aspectele deosebite constatate; 

- participă la examinările medicale de bilanţ al stări de sănătate, efectuate numai de medicul şcolar; 

- participă la dispensarizarea elevilor cu probleme aflaţi in evidenţa speciala, asigurând prezentarea 

acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenta ambulatorie de 

specialitate si aplica tratamente prescrise de aceştia şi de medicul şcolar, împreună cu medicii de familie. 

-consemnează în fişele medicale ale elevilor, rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de 

sănătate si rezultatele controalelor preşcolarilor şi elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului 

şcolar, precum si motivările absentelor din cauza medicala ale elevilor, scutirile medicale de la orele de 

educaţie fizica şcolară ori scutirile de efort fizic la instruirea practica şcolara; 

-participă alături de medic la vizita medicala a elevilor care se înscriu in licee de specialitate, scoli 

profesionale si de meserii; 

-acordă consultaţii privind planificarea familiala, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala si participa la 

anchetele stării de sănătate din colectivităţile de copii si tineri arondate; 

-efectuează triajul epidemiologic la toţi preşcolarii şi la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum si alte 

triaje, atunci când este cazul; 

-execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in scoli, grădiniţe si tabere, 

întocmind şi fişe de focar; 

-efectuează catagrafierea tuturor elevilor supuşi depistării biologice prin intradermoreacţia la personalul 

didactic, participând la efectuarea acesteia; 

-controlează igiena individuala a preşcolarilor şi elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru 

remedierea situaţiilor deficitare constatate; 

- zilnic controlează respectarea condiţiilor de igiene din spatiile de învăţământ precum săli de clasa, sala 

de servirea mesei, laboratoare, ateliere şcolare, săli de joaca, grupuri sanitare, săli de sport, spaţiile de 

cazare ca dormitoare, săli de meditaţii, spălătorii şi săli de alimentaţie ca bucătarii si anexele acestora, 

sălile de mese, magazii de alimente, frigidere, consemnând in caietul special destinat toate constatările 

făcute pe care le aduce la cunoştinţa conducerii unităţilor şcolare; 

-la grădiniţa cu program prelungit si la tabere participa împreuna cu medicul la întocmirea meniurilor si 

la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în 

cantinele şcolare, controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si 

modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar, stabilind numărul caloriilor din 

meniu si temperatura optima de păstrare a alimentelor in frigidere si lăzi frigorifice, verificând termenul 

de valabilitate al alimentelor destinate preşcolarilor sau elevilor din tabere; 

- ține evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ este 

obligat sa le efectueze in conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii si Familiei; 

- efectuează sub îndrumarea medicului acţiuni de educaţie pentru sănătate in rândul preşcolarilor, 

elevilor, al familiilor acestora si al cadrelor didactice; 

- in perioada examenelor de bacalaureat, activităților sportive (meciuri de fotbal, activități extrașcolare 

etc) va asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgical; 

-efectuează tratamentul elevilor, la indicaţia medicului; 

-supraveghează elevii izolaţi la infirmerie si le efectuează acestora tratamentul indicat de medic; 
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-asigura asistenta medicala de urgenta in taberele de elevi, scop in care poate fi detaşata in perioada in 

care preşcolarii si elevii sunt in vacanta in unităţile de pe raza oraşului; 

- participa la instruirile pe probleme de medicina si de igiena şcolară, precum si pe problemele sanitaro-

antiepidemice organizate de autorităţile de sănătate publica judeţene; 

-participa in perioada vacantelor şcolare la cursuri sau instruiri profesionale; 

-definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora in fisele medicale şcolare, 

completează adeverinţele medicale pentru elevii din clasele terminale si consemnează in fisele medicale 

ale elevilor vaccinările efectuate; 

-semnalează directorului școlii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând 

derminanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, 

substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializarea în școli); 

- semnalizează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale din unitățile de învățământ; 

-participa la comisiile medicale de înscriere in şcoli profesionale, postliceale si in licee de specialitate; 

20.5 Compartimentul Asistență Medicală Comunitară și mediatori sanitari 

- identifică în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, 

social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi evaluarea, respectiv 

determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora; 

-desfăşoară programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu 

determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii 

de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă 

sănătos; 

- furnizeză servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, sub îndrumarea 

medicului de familie, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere 

medical sau social; 

- participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de 

screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate, inclusiv mobilizarea 

populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice; 

    - semnaleză medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia 

activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare 

de infecţii; 

    - identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi transmiterea informaţiilor despre 

acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor şi a gravidelor, în scopul obţinerii calităţii de 

asigurat de sănătate şi a asigurării accesului acestora la servicii medicale; 

    - supraveghează în mod activ a stării de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovarea alăptării 

şi practicilor corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social şi 

urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic; 

    - identifică, urmărește şi supraveghează medical gravidele cu risc medical sau social în colaborare cu 

medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul 

gravidelor şi al lăuzelor; 

    - identifică femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi 

informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi contracepţie, precum şi asigurarea 

suportului de a accesa aceste servicii; 

    - monitorizează şi supraveghează în mod activ a bolnavilor din evidenţa specială, respectiv evidenţa 

privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de 

comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu 

afecţiuni medicale înscrise în registre şi evidenţe speciale; 

    - efectuează vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de 

dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, 

secundare şi terţiare; 

    -consiliează medical şi social, în limita competenţelor profesionale legale; 

    - furnizează servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale legale; 

    -direcţionează persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale şi sociale şi 

monitorizarea accesului acestora; 
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    - organizează şi desfăşoară acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte 

structuri de la nivel local sau judeţean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau 

accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile; 

    - identifică şi notifică autorităţile competente a cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a 

persoanelor cu handicap, a altor situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de 

competenţa asistenţei medicale comunitare; 

    - colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea 

de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de 

vedere medical, economic sau social; 

    - alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi 

persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile; 

    - întocmește evidenţele şi documentel utilizate în exercitarea activităţii, cu respectarea normelor eticii 

profesionale şi păstrării confidenţialităţii în exercitarea profesiei 

 20.6 Compartimentul Asistenti Personali  

-evalueză și monitorizează activitatea asistenților personali; 

-realizeză atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

Art.21 Compartiment Arhivă -este structură funcțională subordonată direct secretarului general 

al  orașului Hârlău 

- eliberează copii de pe documentele din depozit (arhivă); 

- eliberează adeverințe cu veniturile și sporurile obținute de salariații instituței pe baza cererii acestora, în 

condițiile legii; 

- la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii de vânzare, 

înstrăinare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotãrâri ale 

Consiliul Local şi dispoziţii ale Primarului, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.); 

- asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor 

compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnătură; 

- răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, 

persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă; 

- asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de 

evidenţă curentă; 

- verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire; 

- controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile 

ce se impun potrivit legii; 

-reactualizează, ori de câte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei; 

-organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă prevăzute de 

instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se îngrijeşte de 

conservarea în bune condiţii a acelor instrumente; 

-asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene 

de păstrare expirate; 

- pregăteşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii materialelor documentare, 

pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea 

celor a căror valoare practică a expirat; 

- organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite; 

- informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de 

păstrare şi conservare a arhivei; 

- pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de 

control privind situaţia arhivelor de la creatori; 

- comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Naţionale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte 

modificări survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă; 

- înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii şi urmăreşte 

soluţionarea acestora; 

-asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl 

gestionează; 

- asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu 

faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ; 
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- verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite; 

- întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; 

Art.22 Compartimentul consilier juridic-relatia cu Consiliul local-este structură funcțională  

subordonată direct secretarului general al  Orașului Hârlău 

-apară drepturile si interesele legitime ale Orasului Hârlău, ale autorităților administratiei publice locale 

si le reprezinta, prin delegare, in litigiile aflate pe rolul instanţelor judecatoresti, a organelor de urmarire 

penala si a altor organe cu atributii jurisdicţionale; 

-formulează cereri de chemare in judecata la sesizarea scrisa a serviciilor/birourilor/compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Hârlău, intampinari si alte acte procesuale 

adresate instantelor judecatoresti in cauzele in care autoritatile administratiei publice locale sunt parti 

litigante; 

-colaboreaza cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Orasului Hârlău in sustinerea si fundamentarea juridica a rapoartelor de specialitate intocmite pentru 

initierea proiectelor de hotarare, prin vizarea rapoartelor de specialitate pentru aspectele strict juridice sau 

intocmirea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate pentru promovarea unor proiecte de 

hotarare; 

-colaborează cu secretarul general al orasului Hârlău in vederea pregătirii sedintelor Consiliului local si a 

transmiterii materialelor de sedinta catre consilieri, precum si a oricaror altor materiale supuse dezbaterii 

si informarii consiliului local; 

-asigura asistenta, consiliere juridica si administrativa consiliului local si comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate, participand obligatoriu la toate sedintele acestora; 

-sprijina consilierii locali la fundamentarea si redactarea de expuneri de motive necesare initierii unor 

proiecte de hotarare sau altor reglementari specifice consiliului local; 

-asigura publicarea hotararilor Consiliul local pe site-ul institutiei, precum si difuzarea acestora 

serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Hârlău  

-asigură documentarea si informarea consilierilor locali cu privire la aspectele juridice ale proiectelor de 

hotarare; 

-asigură asistenta de specialitate consilierilor locali cu privire la activitatea acestora in exercitarea 

mandatului; 

-redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Consiliului Local; 

-redactează procesele verbale ale sedintelor consiliului local; 

-respectă obligatiile prevazute de Statutul consilierului juridic; 

Art.23Compartimentul Juridic-este structură funcțională subordonată direct primarului 

Orașului Hârlău 

- asigură reprezentarea cu delegare a unitatii administrativ-teritoriale Orasul Hârlău si Primarul in litigiile 

aflate pe rolul instantelor de judecata;  

- avizează pentru legalitatea formei contractelor, a proiectelor contractelor, a actelor aditionale la 

contracte, a conventiilor in care institutia este parte si care sunt repartizate prin rezolutie de catre 

conducatorul institutiei; 

- face propuneri pentru actionarea in justitie a persoanelor fizice sau juridice care nu-si indeplinesc 

obligatiile fata de institutie, obligatii prevazute de lege ori asumate prin contracte/conventii, iar in cazul 

aprobarii conducatorului institutiei formuleaza motivarea in fapt si in drept pentru actiunile respective; 

- asigură reprezentarea cu delegare a comisiei orasenesti de fond funciar in litigiile aflate pe rolul 

instantelor de judecata; 

- are acces la  arhiva institutiei in vederea procurarii de probe necesare la instantele de judecata; 

-formulează cereri de chemare in judecata la solicitarea altor structuri din cadrul institutiei, cu aprobarea 

prealabila a Primarului, redacteaza intampinari, precizari, propune probe, pune concluzii, cai de atac in 

litigiile in care parte procesuala sunt Orasul Hârlău/Primarul orasului Hârlău, avand in vedere la 

formularea acestora notele informative si mijloacele de proba transmise de catre celelalte 

compartimente/servicii/birouri de specialitate care detin si gestioneaza inscrisurile respective; 

- face demersuri pentru investirea cu formula definitiva a hotararilor judecatoresti pronuntate in litigiile 

in care consilierul juridic a fost delegat si in care institutia a fost parte; 

- face demersuri (atunci cand este cazul) la birourile executorilor judecatoresti pentru executarea silita a 

titlurilor executorii (hotarari judecatoresti definitive);  
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- comunică, la cerere sau din oficiu, celorlalte compartimente/servicii/birouri interesate din cadrul 

institutiei, informatii necesare desfasurarii activitatii acestora cu privire la litigii, precum si hotararile 

judecatoresti pronuntate (in copie);  

- primeste cererile de chemare in judecata si citatiile transmise de catre instante prin registratura generala 

a institutiei si repartizate de catre Primarul orasului Hârlău (in care consilierii juridici sunt delegati), in 

care figureaza ca parti procesuale U.A.T. Oras Hârlău sau Primarul orasului Hârlău;  

- prezinta informari/puncte de vedere/referat asupra unei chestiuni de drept la solicitarea Primarului 

orasului Hirlau;  

- sesizează Primarul cu privire la deficientele datorate activitatii celorlalte compartimente/servicii/birouri, 

rezultate din litigiile intervenite si solutionate la instantele judecatoresti pentru luarea masurilor de 

inlaturare a acestora; 

- colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul aparatului Primarului orasului Hârlau in 

vederea indeplinirii atributiilor stabilite in fisa postului; 

Art. 24  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență- este o structură specialaizată, cu dotare 

specifică, ce s-a organizat în subordinea Consiliului Local și are următoarele atribuții principale : 

-asigură identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri a căror evoluţie pot genera situaţii de urgenţă la 

nivelul localităţii; 

- prevene şi reduce riscurile de producere a incendiilor, salvarea şi protecţia salariaţilor, salvarea 

bunurilor împotriva efectelor determinate de incendii la clădirile din patrimoniu, potrivit legii. 

-planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi aplicare a documentelor 

operative, a planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în 

domeniul de activitate; 

-asigură, verifică şi menţine în mod permanent starea de funcţionare a punctelor de comandă şi le dotează 

cu materialele şi documentele necesare, potrivit ordinelor în vigoare; 

-asigură înştiinţarea şi aducerea la sediul Primăriei a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă şi a membrilor Centrului Operativ în caz de dezastre sau la ordin; 

- asigură promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor (lucrătorilor); 

-pune în aplicare măsurile dispuse de Consiliul Local , pentru asigurarae condițiilor minime de 

supravețuire ; 

- desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 

măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă; 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Voluntari pentru Situații de Urgență se face în baza 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare , aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local și care 

completează prezentul Regulament. 

Art.25 Biblioteca orășenească-este un serviciu public fără personalitate juridică ce iși desfășoară 

activitatea în baza Legii nr.334/2002 . 

- constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pun la dispoziția utilizatorilor colecțiile 

enciclopedice de documente; 

-asigură servicii de împrumut documente la domiciliu și de consultare în sălile de lectură, de informație 

comunitară, documentare, lectură și educație permanentă; 

- achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de 

comunicare a colecțiilor în sistem automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse 

de informare; 

- desfășoară sau oferă, la cerere, activități / servicii de informare bibliografică și de documentare în 

sistem tradițional sau informatizat; elaborează și conservă în baza de date bibliografia locală curentă ; 

-facilitează potrivit resurselor și oportunităților, accesul și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut 

interbibliotecar intern și internațional sau servicii de accesare și comunicare la distanță; 

- inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare sau 

automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor 

culturale, de animație culturală și de educație permanentă; 

- efectuează în scopul valorificării și îmbunătățirii colecțiilor, studii și cercetări în domeniul 

biblioteconomiei, știința informării și sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil; 

-întocmește rapoarte periodice de autoevaluare a activității. 
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-colecționează documentele necesare organizării în condiții optime a activității de informare, 

documentare și lectură la nivelul comunității locale, realizând completarea curentă și retrospectivă a 

colecțiilor prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar și prin alte surse legale; 

- realizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și/sau informatizat, cu 

respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unități de înregistrare; 

- efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor, în sistem tradițional sau automatizat, cu 

respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare și indexare; 

- efectuează operațiuni de împrumut a documentelor pentru studiu, informare la domiciliu sau în săli de 

lectură cu respectarea regimului de ciculație a documentelor și a normelor de evidență a activității 

zilnice; 

- completează, organizează, prelucrează și conservă bunurile culturale de patrimoniu constituite în 

colecții speciale și documentele cu regim de depozit legal; 

- oferă informații bibliografice și întocmește, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes și 

temelor de cercetare stabilite la nivelul bibliotecii, liste bibliografice, bibliografii tematice, indici 

bibliografici, sinteze bibliografice, buletine bibliografice, ghiduri, bibliografii; 

- asigură satisfacerea unor interese de studiu și informare prin practicarea, la cerere, a împrumutului 

interbibliotecar, de publicații interne și internaționale; 

- solicită forului tutelar și contribuie la efectuarea activităților de igienizare a spațiilor de bibliotecă și de 

asigurare a condițiilor microclimatice de conservare a colecțiilor, precum și condițiile de protecție și pază 

a întregului patrimoniu; 

- prin forul tutelar, întreprinde operațiuni de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau valorică a 

documentelor deteriorate sau pierdute de utilizatori în condițiile legii; 

- elimină periodic din colecții documentele uzate moral sau fizic; 

- organizează activități de formare și informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de muncă 

intelectuală, prin promovarea colecțiilor, a serviciilor bibliotecii și a tehnologiei informației (IT), precum 

și prin realizarea unor acțiuni specifice de animație culturală și de comunicare a colecțiilor; 

- organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare și documentare, ale 

utilizatorilor activi și potențiali, alte activități de marketing sau de promovare a serviciilor de bibliotecă; 

- inițiază proiecte, programe și forme de cooperare interbibliotecară pentru dezvoltarea serviciilor de 

bibliotecă, formarea continuă a personalului și atragerea unei surse de finanțare. 

Art.26  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență al Persoanelor- structură funcțională fără 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Local oraș Hârlău . 

Conducerea Serviciului Public Comunitr Local de Evidență a Persoanelor este asigurată de un șef 

serviciu care reprezintă serviciul în relaţiile cu primarul, consiliul local, şefii compartimentelor de muncă 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hârlău, consiliul judeţean, instituţia 

prefectului, precum şi cu şefii unităţilor din M.A.I., cu alte instituţii publice, persoane fizice sau juridice. 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidența 

și eliberarea actelor de stare civilă a cărților de identitate, a cărților electornice de identitate și a cărților 

de alegător în sistem de ghișeu unic. 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor este structurat pe două compartimente și 

anume: 

-Compartimentul Evidența Persoanelor; 

-Compartimentul Starea Civilă. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se 

face în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare avizat de DEPEABD, aprobat prin Hotărâre de 

Consiliu Local și care completează prezentul Regulament. 

Art.27 Serviciul Poliție locală 

 Este un serviciu fără personalitate juridică condus de un șef serviciu, funcţionar public de conducere, în 

subordinea Primarului orașului Hârlău, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, al respectării 

regimului circulaţiei rutiere, precum şi al asigurării pazei, protecţiei obiectivelor de interes local, 

asigurării respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii, asigurării 

respectării normelor legale privind protecţia mediului, prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale 

privind activităţile comerciale, respectării legislaţiei în domeniul evidenţei populaţiei şi alte activităţi 

stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului. 

-Serviciul Poliție Locală este structurat pe cinci compartimente și anume: 
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 -Compartimentul Ordine și liniște publică, Evidența Persoanei, Executări mandate; 

- Compartimentul Paza și monitorizare, Dispecerat; 

- Compartimentul Circulație pe drumurile publice; 

- Compartimentul Disciplina în construcții; 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Poliție locală se face în baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare , aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local și care completează prezentul 

Regulament. 

Art.28 Compartimentul Activitatea Autofinanțate, piață, obor, pășune-este structură funcțională 

subordonată direct viceprimarului Orașului Hârlău  
Organizarea şi desfăşurarea activităţii se face în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Pieței Agroalimentare și a târgului de animale vii din Orasul Hârlău, aprobat prin Hotărâre de Consiliu 

Local și care completează  Prezentul Regulament. 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

 

Art.29. Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Hârlău  sunt obligați să cunoască, să respecte si să aplice prevederile prezentului Regulament de 

Organizare si Funcționare. În acest scop Compartimentul Resurse Umane va asigura transmiterea 

Regulamentului sefilor tuturor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunostință a 

prevederilor acestuia salariaților. 

Art.30. Prezentul Regulament se completează si se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor 
modificări legislative, noi activități sau competențe date în sarcina administrației publice locale sau 

reorganizarea unor activități sau compartimente. 
Art.31 La nivelul executivului local funcţionează, în conformitate cu actele normative in vigoare, comisii 

de specialitate numite prin dispoziţii primarului sau hotărâri de consiliu care reunesc reprezentanţi din 

mai multe compartimente.  
Art.32 Intre compartimentele funcţionale din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului va 

exista o permanenta colaborare in scopul asigurării unei rapide informări şi al soluţionării operative a 

tuturor atribuţiilor şi a problemelor ivite.  
Art. 33 Prevederile prezentului Regulament se aplica de la data intrării in vigoare a Hotărârii Consiliului 

Local al oraşului Hârlău de aprobare. Se aduce la cunoştinţa personalului din aparatul de specialitate al 

primarului şi a persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de Internet a Primăriei oraşului Hârlău. 

Art.34  Se vor prespecta prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal 

reglementate de Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date. 

 

        Compartimentul Resurse Umane, 

              Inspector Călinescu Daniela 


