
Anexa nr.2 la H C L  nr.9 din 29.01.2021

R E G U L A M E N T  I)F. O R G A N IZ A R E  Ş I F U N C Ţ IO N A R E  A L  A P A R A T U L U I D E  
S P E C IA L IT A T E  A L  P R IM A R U L U I C O M U N E I Ş E N D R IC E N I

Capitolul I. D IS P O Z IŢ II  G E N E R A L E  

Primăria comunei Şendriceni Definirea instituţiei. Funcţii principale.

(1) Primarul, viceprimarul, secretarul. împreună cu aparatul de specialitate . 
constituie Primăria comunei Şendriceni . care este o structură funcţională cu activitatc 
permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local .şi dispoziţiile Primarului, 
soluţionând. în condiţiile legii, problemele curente ale colectivităţii locale.

(2) întreaga activitate a Primărie Şendriceni se subordonează principiului legalităţii, 
gestionării responsabile şi eficiente a problemelor publice. în interesul colectivităţii locale.

(3) Atribuţiile Primăriei comunei Şendriceni se concretizează în activităţi executive 
cu caracter dc dispoziţie şi activităţi cu caracter dc prestaţie.

(4) Prin activităţile executive cu caracter de dispoziţie se realizează procesul de 
organizare şi executare a legilor, hotărârilor Consiliului Local şi altor acte normative, 
stabilindu-se conduita concretă pe care trebuie să o urmeze diferite persoane.

(5) Actele juridice emise în exercitarea acestor activ ităţi sunt hotărâri, dispoziţii, avize, 
acorduri şi autorizaţii.

(6 ) Activităţile executive cu caracter de prestaţie se realizează din oficiu sau la 
cererea cetăţenilor şi persoanelor juridice din comuna, urmărind în principal:

a) asigurarea calităţii vieţii în cadrul colectivităţii locale (salubritate, 
ocrotirea mediului ambiant, asigurarea utilităţilor publice. întreţinerea căilor publice).

b) satisfacerea unor ccrinţe, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice 
sau juridice (eliberarea de certificate, nomenclatura stradală şi recenzarea imobilelor, 
realizarea cadastrului imobiliar- edilitar, soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor, analiza şi 
promovarea către autoritatea deliberativă a propunerilor de soluţionare a problemelor ce intră 
în competenţa materială de soluţionare a acesteia, precum şi asigurarea respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, etc).

(7) Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică funcţionarilor publici şi 
personalului cu contract individual de muncă.

(8 ) Funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă, din 
aparatul de specialitate al Consiliului Local Şendriceni, flecare în domeniul lor de activitate, 
sunt în serviciul colectivităţii locale şi asigură satisfacerea cerinţelor cetăţenilor prin aplicarea 
corectă a legilor, altor acte normative, inclusiv a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor 
Primarului.

(9) Funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Local se bucură 
de stabilitate in funcţie şi se supun reglementărilor Statutului Funcţionarilor Publici.

(10) Personalul angajat cu contract individual de muncă nu are calitate de funcţionar 
public şi se supune reglementărilor prevăzute de legislaţia muncii.

Capitolul II. S T R U C T U R A  O R G A N IZ A T O R IC Ă

(1) Aparatul de specialitate este organizat pe compartimente.
(2) Structura organizatorică şi numărul de posturi sc stabilesc prin hotărâri ale 

Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.



Capi/olul IU . A T R IB U Ţ II,  C O M P E T E N Ţ E , R E S P O N S A B IL IT Ă Ţ I A L E  
C O M P A R T IM E N T E L O R  D IN  S T R U C T U R A  O R G A N IZ A T O R IC Ă

C O M P A R T IM E N T U L  F IN A N C IA R  C O N T A B IL  IM P O Z IT E  Ş l T A X E  L O C A L E  ŞI 
A C H IZ IŢ I I  P U B L IC E  
Funcţia: Consilier
Atribuţii privind activitatea financiar contabila:

întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea 
proprie a primăriei şi bugetul centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei, inclusiv bugetele 
de venituri şi cheltuieli pentru activităţi extrabugetare;

- ţine evidenţa execuţiei bugetului comunal, a bugetului fondurilor specialc şi 
mijloacelor extrabugetare;

- primeşte centralizatoarele borderourilor desfăşurătoare de încasări din impozite, taxe 
şi alte venituri cuvenite bugetului comunal de la organele fiscale ale primăriei, după ce 
au fost verificate de către operatorul de rol. pe care le înregistrează în registrul partizi- 
venituri al comunei:

- confruntă zilnic carnetul chitanţier eu borderourile desfăşurate al încasărilor, verifică 
registrul de casă şi primeşte documentele anexate;
organizează şi exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor pe 
bază de documente prin care se reflectă modificări ale patrimoniului primăriei;

- întocmeşte actele justificative şi documentele contabile;
asigură efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile deschise la 
trezoreria operativă;
urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare, aprobate potrivit 
bugetului primăriei pe structura clasificaţiei bugetare;
face propuneri pentru virări de credite şi solicitarea unor alocaţii suplimentare de 
credite pentru efectuarea unor activităţi noi care apar pe parcursul trimestrului; 
întocmeşte situaţii operative privind încasările realizate la principalele impozite şi taxe 
din perioadele determinate:

- păstrează, eliberează şi conduce evidenţa chitanţierelor şi asigură păstrarea tuturor 
documentelor privind încasările şi vărsămintele efectuate de casier;
întocmeşte lunar statele de plată a salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului 
primăriei şi consilierilor comunali;
efectuează cel puţin odată pe lună controlul inopinat al casei şi întocmeşte un proces - 
verbal de constatare:

- răspunde de desfăşurarea lucrărilor dc inventariere, de valorificarea rezultatelor 
inventarierii, de întocmirea formelor legale privind casarea şi declasarea bunurilor 
materiale, făcând propuneri pentru recuperarea pagubelor din domeniul public;

- întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului 
comunal, a mijloacelor extrabugetare şi din fonduri speciale legal constituite la nivel 
comunal cu respectarea termenelor prevăzute de normele legale
întocmeşte contractele dc închiriere şi ţine evidenţa garsonierelor

- îndeplineşte oricc atribuţii legate de activitatea financiar - contabilă a comunei

Funcţia: Consilier/Referent
Atribuţii privind activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale:

întocmeşte înştiinţările dc plată pentru toate debitele stabilite prin impuneri s-au 
transmitere dc la diverse organe;

predă agenţilor fiscali înştiinţările de plată şi urmăreşte restituirea dovezilor de 
înmânare. îndosariindu - Ic în arhiva fiscală:



- în toc mc şt c şi efectuează operaţiunile ce sunt prevăzute de normele legale în registru 
partizi venituri;

- întocmeşte şi înregistrează zilnic operaţiunile de debite, scăderi, încasări, etc. în 
rolurile unice pe fiecare contribuabil persoane fizice şi juridicc;
întocmeşte bordcrourile de debite - scăderi pe baza documentelor justificative. Ic 
supune vizei de control financiar şi aprobării ordonatorului de credite; 
conduce evidenţa înlesnirilor la plata creanţelor bugetare, evidenţa specială a 
insolvabililor, primeşte şi îndosariază toate documentele fiscale legate de aceste 
evidenţe toate documentele fiscale legate de aceste evidenţe;

- zilnic preia de la agenţii fiscali borderourile desfăşurătoare ale încasărilor după 
confruntarea cu chitanţele, urmărind corectitudinea întocmirii chitanţelor, a calcului 
dobânzilor şi penalităţilor şi a realităţii datelor înscrise în acestea;
întocmeşte bordcrourile pentru bonificaţiile prevăzute, de Codul Fiscal şi le 
înregistrează atât în rolurile unice cât şi în registru partizi venituri;

- întocmeşte şi păstrează dosarele fiscale pe flecare contribuabil, persoană juridică, 
arhivează şi păstrează toate documentele privind activitatea fiscală a acestora; 
întocmeşte certificate, dovezi, adeverinţe în baza datelor din evidenţele fiscale ale 
primăriei şi Ic supune spre semnare şefului de compartiment financiar - contabil şi 
primarului;
cfectuează trimestrial punctajul operaţiunilor efectuate în rolurile unice cu extrasele de 
rol ale agenţilor fiscali. întocmind şi supunând aprobării nota de constatare acolo unde 
se constată erori;

- întocmeşte rapoartele lunare, trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară şi dc 
evidenţă fiscală după verificarea concordanţei datelor din evidenţa nominală cu 
evidenţa contabilă a veniturilor;
întocmeşte documentele cu privire la restituirea plusurilor, compensările şi virările 
sumelor de la aceleaşi contribuabil supunându-lc spre aprobare şi vizare dc control 
financiar-preventiv;

- efectuează încasările impozitelor şi taxelor de la contribuabili - persoane fizice şi 
juridicc la sediul primăriei;

- execută orice alte sarcini atribuite de şeful compartimentului financiar-contabil şi de 
ordonatorul de credite

Atrihutii privind activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale:

înregistrează şi conduce evidenţa nominală a contribuabililor persoane fîzicc şi 
persoane juridice pe baza ,, extrasului de rol“  pentru toate impozitele, taxele şi alte 
venituri locale din sectorul teritorial al satelor;

- înregistrează în extrasele de rol borderourile de debite şi scăderi primite de la 
operatorul de rol. încasările pe baza chitanţelor emise şi a ordinelor de plată prin 
trezorerie, calculând dobânzile şi penalităţile legale pentru neachitarea la termenul 
scadent al obligaţiilor contribuabililor;

- primeşte înştiinţările de plată de la operatorul de rol. le înmânează contribuabililor în 
cauză, restituind in termen de zece zile dovezile de înmânare operatorului de rol:

- întocmeşte zilnic borderoul desfăşurător al încasărilor efectuate cu respectarea 
destinaţiei flecărci sume potrivit celor înscrise în chitanţe;

- întocmeşte şi verifică la faţa locului starea de solvabilitate a contribuabililor întocmind 
documente de urmărire silită sau de insolvabilitate după caz. depunându-le la şeful 
compartimentului financiar-contabil la termenele prevăzute de normele legale:

- efectuează trimestrial punctajul evidenţei contribuabililor din extrasul de rol cu 
evidenţa rolurilor unice condusă de operatorul de rol, clarificând operativ eventualele 
erori;



activitatea de urmărire şi încasare sc va efectua potrivit graficilor lunare aprobate de 
către primarul comunei;
execută orice alte atribuţii încredinţate de ordonatorul de credite şi şeful 
compartimentului financiar-contabil.

Funcţia: referent/consilicr
Atribuţii privind activitatea de casierie:

înregistrează şi conduce evidenţa nominală a contribuabililor persoane fizice şi 
persoane juridice pe baza ,. extrasului de rol”  pentru toate impozitele şi taxele şi alte venituri 
locale din sectorul teritorial al satelor:

- înregistrează in extrasele de rol borderourile de debite şi scăderi primite de la 
operatorul de rol. încasările pe baza chitanţelor emise şi a ordinelor de plată prin 
trezorerie, calculând dobânzile şi penalităţile legale pentru neachitarea la termenul 
scadent al obligaţiilor contribuabililor;

- primeşte înştiinţările de plată de la operatorul de rol şi le înmânează contribuabililor în 
cauză restituind în termen dc zece zile devizele de înmânare operatorului dc rol;

- întocmeşte zilnic borderoul desfăşurător al încasărilor cfcctuate cu respectarea 
destinaţiei fiecărei sume potrivit celor înscrise în chitanţe:

- întocmeşte şi verifică la faţa locului starea de solvabilitate a contribuabililor întocmind 
documente de urmărire silită sau de insolvabilitate după caz. depunându-le la şeful 
compartimentului financiar - contabil la termenele prevăzute de normele legale:

- efectuează trimestrial punctajul evidenţei contribuabililor din extrasul de rol cu 
evidenţa rolurilor unice condusă de operatorul de rol, clarificând operativ eventualele 
erori;

- activitatea dc urmărire şi încasare se va efectua potrivit graficilor lunare aprobate de 
către primarul comunei:

- va prelua zilnic sau cel târziu intre orele 8 9 a dimineţii următoarei zile. borderourile
desfăşurătoare a încasărilor efectuatc de ceilalţi agenţi fiscali sau încasatori eliberând 
chitanţă colectoare;
întocmeşte centralizatorul încasărilor pe comună şi depune din 2 în 2 zile sumele
încasate în conturile deschise la trezorerie, respectând clasifîcaţia bugetară;

- întocmeşte zilnic evidenţa încasărilor şi a plăţilor cu ajutorul registrului dc casă şi se
predă compartimentului financiar - contabil:

- la efectuarea plăţilor este obligat să verifice existenţa, valabilitatea şi autenticitatea 
semnăturilor prin care se dispune plata, precum şi existenţa anexelor la documentele 
dc plată;

- să asigure în permanenţă securitatea numerarului atât pe timpul păstrării în casierie cât
şi pe timpul transportului după caz:
va executa orice alte sarcini atribuite de şeful compartimentului financiar - contabil 
sau de primarul comunei.

Atribuţii privind activitatea de executor fiscal
(1) Are obligaţia de a cfectua toate procedurile de executare silită pentru creanţele 

fiscale datorate bugetului local al comunei Şendriceni conform prevederilor legale.
a) In cazul in care debitorul nu isi plăteşte de buna voie obligaţiile fiscale 

datoratorate .organul fiscal competent .pentru stingereav acestora ,proccdeaza la acţiuni de 
executare silita .potrivit codului de procedură fiscală.cu excepţia cazului in care exista o 
cerere dc restituire /rambursare in curs dc soluţionare .iar cuantumul sumei solicitate este 
egala cu ssau mai marc decât creanţa fi.seva la datorata dc debitor.

b) Organul de executare fiscala prevăzut la alin.l este compctent si pentru 
exccutarea silita a creanţelor prevăzute de art.226 alin.3 din Codul Fiscal.



(2) Atribuţiile executorului fiscal sunt prevăzute la alin. (3)-(6) ale art. 223 Cod de 
procedură fiscală. Astfel. în scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte 
incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care 
pol II executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul 
identificării terţilor carc datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, 
persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;

c) să solicite şi să cerceteze oricc document sau element material care poate constitui 
o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în accst sens proces-verbal;
e) să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit legii.
f) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa 

unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare 
silită cerc autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedură civilă, republicat.

g) Accesul executorului fiscal în locuinţă. în incinta de afaceri sau în orice altă 
încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6 .00-20.00 . în 
orice zi lucră toare. Executarea începută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare.

h) în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în 
încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele 
nelucrătoare.

i) In absenţa debitorului sau dacă accsta refuză acccsul în oricare dintre încăperile 
prevăzute la litera ( 0 - executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui 
reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori 
majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) şi (5) ale art. 223 din Codul de procedură fiscală

j) sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte 
incinte unde acesta isi pastreaza bunurile, in scopul identificării bunurilor sau valorilor care 
pot fi executate silit, precum si sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul 
identificării tertilor care datoreaza sau deţin in pastrarc venituri ori bunuri ale debitorului;

k) sa intre in toate incaperilc in care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, 
persoana fizica, prccum si sa ccrccteze toate locurile in carc acesta isi pastreaza bunurile:

I) sa solicite si sa cerceteze oricc document sau clement material care poate 
constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

m) sa aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind in accst sens proccs-verbal;

Atribuţii privind activitatea de gestionare a bunurilor:

- funcţia de gestionar a l bunurilor m ateriale din patrim oniul propriu a l prim ăriei;
- consună şi primeşte bunurile în calităţile înscrise în actele însoţitoare de intrare ( 

factură, a\iz de însoţire a m ărfi, notă de recepţie .şi constatare de diferenţe, etc.); 
eliberează bunuri din gestiune numai pe bază de document justificativ de ieşire f bon 
de consum, fiş ă  lim itată - individuală ş i colectivă, a\'iz de însoţire a m ărfii, factură, 
etc.);
ţine. in cadrul fiecăre i gestiuni. evidenţa cantitativă a valorilor materiale, pe fe lu ri, cu 
ajutorul fişe lo r de magazie, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau in 
ordine alfabetică:
întocmeşte fişe de magazie distincte pentru valori m ateriale prim ite in custodie, care 
se ţin separat de cele ale valorilor m ateriale proprii;
înregistrează in fişele de magazie document cu document, in ordine cronologică ş i 
stabileşte stocul după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic: 
efectuează periodic confruntarea datelor din evidenţa de gestiune cu evidenţa 
contabilă;



declară in  scris o ri de câte o ri constată plusuri in  gestiunea sa:
- participă la  efectuarea operaţiunii de inventariere a bunurilor, o ri de câte o ri se 

impune acest lucru;
răspunde integral fa ţă  de instituţia publică pentru pagubele pe care le-a cauzat in 
gestiunea sa;
organizează depozitarea bunurilor ş i le grupează pe sortimente, tipuri, dimensiuni, 
etc.:
îndeplineşte orice alte atribuţii prim ite din partea prim arului comunei.

Funcţia: Consilier achiziţii publice 
Atribuţiile postului:

Răspunde de aplicarea L  98/2016 privind achiziţiile publice şi HG  395/2016 pentru 
aproba/va Nonnelor metodologice de aplicam a prevederilor referitoare la atribuirea contrac tului de 
achiziţie publică cxordului-cadru din Legea nr. 982016 privind achiziţiile publice;
Iniţiaza procedura de achiziţie publică unnâreşte notificările de la Agenţia Naţionala pentru Achtifii 
Publici’ şi întocmeşte răspunsurile:

- ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică intr-un registru special;
- pune in executare legislaţia naţionala si europeana privind achiziţiile publice; 

elaborează documentaţiile prelim inare ale proiectelor de acte normative şi ale altor 
reglem entări .specifice autorităţii locale şi asigură avizarea acestora;
elaborează proiectele po liticilo r şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi 
statisticilor necesare realizării ş i implementării po liticilo r publice, precum şi a 
documentaţiei necesare executării legilor, in vederea realizării competentei autorităţii 
sau instituţiei publice;

- actualizează lunar Program ul Anual Estim ativ a l Achiziţiilor Publicei:
urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidenţialităţii 
documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora:
centralizează inform aţiile de la  toate compartimentele din Prim ăria Comunei Sendriceni 
referitoare la  Încadrarea pe coduri C PV  şi comunică şefului de serviciu proxim itatea 
atingerii pragurilor legale;
asigură înregistrarea tuturor documentelor prim ite ş i sau emise de Compartimentul 
achiziţii publice;

- transmite destinatarilor direct vizaţi com unicările aferente procedurilor de achiziţii prin 
m ijloace electronice, fax. poştă, conform prevederilor legale, asigurăndu-se de 
confirm area de prim ire a acestora;
arhivează dosarelor de achiziţie publică finalizate, păstrează dosarele conform  
termenelor legale:

- scanează şi arhivează dosarele de achiziţie publică inform at electronic:
m ultiplică in copii “conform cu o rig inalu l" dosarele de achiziţie publică la  solicitarea 
organelor de control (justiţie, ANRXL1P, CXSC. ele.);
Încadrează achiziţiile directe pe coduri CPV, centralizează permanent valoarea acestora 
pe categorii de lucrări, servicii sau produse ş i pe coduri C P V ş i  raportează lunar 
valorile, precum ş i posibilitatea atingerii pragurilor impuse de lege; 
sesizează şeful ierarhic şi propune demararea procedurilor de achiziţia publică in cazul 
atingerii sau depăşirii pragului aferent unui cod C PV ;
Întocmeşte notele justificative aferente achiziţiei directe pe baza referatelor de necesitate: 
întocmeşte şi transmite agenţilor economici invitaţiile de depunere oferte: 
redactează form ularul de contract de lucrări/prestări servicii ' furnizare având în vedere 
introducerea clauzelor cele mai avantajoase pentru autoritatea contractantă: 
asigură înregistrarea, semnarea şi parafarea contractelor de către toate părţile:



transmite responsabililor de contract şi Compartimentului Contabilitate copii ale 
contractelor;
întocmeşte documentele constatatoare la  finalizarea contractelor ş i le transmite părţilo r; 
crează ş i actualizează permanent baza de dale cu potenţialii ofertanţi, preţurile curente 
pe categorii de lucrări, servicii sau produse;
înştiinţează responsabilii tehnici pentru derularea contractelor şi solicită toate 
documentele justificative de la  compartimentele implicate, pentru buna derulare a 
contractelor;
urmăreşte respectarea duratei de derulare a contractelor ş i iniţiază, pe baza 
documentelor justificative elaborate de alte compartimente acte adiţionale de modificare 
a termenelor, dacă este cazul:

urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie ş i alim entarea conturilor aferente. 
conform prevederilor contractuale;
după finalizarea contractului şi obţinerea procesului verbal de recepţie va emite 
documentul constatator şi ii va transmite executantului/furnizorului' prestatorului cât 
şi către ANRM A P ;
verifică şi vizează eliberarea garanţiilor de bună execuţie după expirarea perioadei 
de garanţie acordată in contract, conform prevederilor legale; 
urmăreşte respectarea graficelor fizice şi valorice de derulare a contractelor, precum  
şi corelarea acestora cu calendarul activităţilor (unde este cazul); 
asigură activitatea de informare ş i de publicare privind  pregătirea şi organizarea 
procedurilor de atribuire a  contractelor privind achiziţii publice de produse, servicii 
şi lucrări, concesiuni de lu crări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
concesiuni şi înch irieri bunuri, obiectul acestora, termenele, precum şi alte inform aţii;

- participă la  organizarea lic ita ţiilo r pentru achiziţii publice, concesionare şi 
închiriere;
răspunde de păstrarea dosarelor privind lic ita ţiile  şi predarea acestora;

- contribuie la  întocm irea documentaţiei cu privire la  organizarea de lic ita ţii <caiete de
- sarcini, fişe de date, contracte, etej şi pune la  dispoziţia solicitanţilor datele 

referitoare la  lic ita ţiile  organizate;
asigură secretariatul activităţii de lic ita ţii pentru achiziţia de bunuri, lu crări şi 
servicii şi pentru lic ita ţii concesiuni şi înch irieri ;

- participă la selectarea ofertelor privind achiziţiile de bunuri şi de servicii şi a 
lu crărilo r de investiţii;
întocmeşte documentele privind clasificarea fin a lă  a ofertanţilor pe baza ofertelor 
financiare şi a calităţilo r tehnice stabilite in documentele licitaţiei, sau prin apreciere 
directă, conform actelor normative în vigoare:
difuzează documentele întocmite aprobate precum ş i valorile de contractare pentru
produsele, serviciile şi lucrările licitate şi adjudecate;
înştiinţează ofertanţii privind  rezultatele lic ita ţiilo r şi a selecţiilor de oferte;

- participă la  încheierea contractelor pe baza proceselor verbale şi a  hotărârilor de 
adjudecare pentru lic ita ţii:
{ine evidenţa ofertelor şi a contractelor încheiate;
colaborează cu alte servicii in rezolvarea problem elor legate de lic ita ţii:

- respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de 
lic ita ţii şi a securităţii acestora;
Depune la  depozitul arhivei, pe bază de inventar ş i proces-verbal de predare-prim ire 
documentele create in cursul unui an calendaristic, grupate in dosare, potrivit 
problem aticii şi termenelor de păstrare stabilite in nomenclatorul documentelor:

- Asigură buna întreţinere a m obilierului. obiectelor şi bunurilor, precum ş i buna 
funcţionare a  aparaturii electrice, electronice ş i informatice date in responsabilitate şi



cuprinse in fişa  de inventar, ia r in cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunfâ cu 
celeritate serviciu l adm inistrativ şi de gospodărie comunală sau inspectorul cu 
atribuţii in domeniu! informatic, după caz;
Se preocupă in permanenţă de pregătirea sa profesională. întocmind o listă care să 
cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale. 
inclusiv pe cele prin care se modifică'com pletează'aprobă acestea; Actualizează şi 
urmăreşte zilnic program ul inform aţional pus la  dispoziţia instituţiei;

Elaborează proiectele de acte de autoritate ş i a altor reglem entării specifice 
autorităţilor adm inistraţie publice locale pentru domeniul său de activitate;
Asigură prom ovarea im aginii adm inistraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date 
în competenţa sa:
Participă la  şedinţele Consiliului Local;
Executa orice lu crări repartizate de către şeful compartimentului si şefii ierarh ici 
superiori in cadrul atribui iilo r de serviciu;
Duce la  îndeplinire hotararile consiliului local si dispoziţiile prim arului; 

îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau 'încredinţate de către 
prim arul sau secretarul general a l comunei, 
îndeplineşte atribuţii de manager in cadrul proiectelor:

a. colaboreaza cu firm ele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate. etc. 
pe toata perioada de implementare a proiectului
b. convoacă, la solicitarea managerului de proiect citat responsabilii cat s i ce ila lţi 
prestatori din cadrul proiectului, la  şedinţe de lucru ;
c. intocmeşle minute ale şedinţelor
d. asigură activităţi adm inistrative şi de secretariat aferente proiectului:
e. responsabil contract de consultanta: verifica ca toate activitatile prevăzute in 
contract, caietul de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara sa fie  îndeplinite si sa 
se desfăşoare in termenul stabiliKgarantie de buna execuţie, asiguraţ i, grafic de 
p laţi si alte cerinţe prevăzute in documentele mentionate); confirma efectuarea 
p la ţii pentru sen ic iile  prestate in calitate de responsabil a l contractului prin 
semnarea facturii si întocmeşte nota interna pentru efectuarea p laţilo r către 
prestator; verifica rapoartele transmise de către firm a de consultant rapoarte de 
progres si orice alte documente întocmite de către acesta in baza contractului 
încheiat; întocmeşte corespondenta cu prestatorul s i procesele verbale de recepţie a 
acestora; intocmeste nota interna pentru eliberare garanţiei de buna execuţie si 
emite Certificatul constatator fin a l: indosariaza corespondenta purtata cu firm a de 
consultanta inclusiv Rapoartele emise de aceasta
e. intocmeste p ista de audit a proiectului in cazul in care nu exista firm a de 
consultanta in proiect, sau verifica pista de audit a proiectului in cazul in care 
aceasta intra in responsabilitatea firm ei de consultanta o monitorizează 
corespondenta prim ita in cadru! proiectului s i se asigura de transm iterea in 
termenul solicitat a inform aţiilor către prestatori, s i monitorizează prim irea 
inform aţiilor solicitate de ia  prestatori de caire Prim aria Şendriceni.
f. intocmeste rapoartele privind durabilitatea investitiei
g. siudiaza Cadrul legal aferent proiectului ; Instrucţiunile de la  Organismele 
Interm ediare -Ghidurile solicitantului pe axe prioritare s i se asigura de respectarea 
cerinţelor funcţie de activitatea desfasurata in cadrul proiectelor
h..asigura distribuirea documentelor caire roti membrii echipei
i.. participa la  elaborarea caietelor de sa rc in i.
j. participa ca membru in com isiile de licitatie  in vederea evoluării ofertelor
k. se ocupa de organizarea pe fiecare contract in parte a corespondentei aferente
proiectului,
opisarea, numerotarea documentelor din proiect (conform prevederilor legale)
/.. identifica riscurile in proiect si le transmite managerului de proiect



i77.. (Jupa perioada de durabilitate, preda toate documentele proiectului pregătite in 
conformitate cu legislaţia in vigoare cu p rivire la  arhivarea documentelor, 
responsabilului cu arhiva
n. îndeplineşte si alte sarcin i specifice ce apar pe parcursul implementării 
proiectului, din dispoziţia managerului
o. răspunde de m onitorizarea proiectului ex- post. pe perioada de durabilitate 
prevăzută in cadrul contractelor de finanţare.

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Funcţia: Referent/Consilier 
Atribuţii cu privire la activitatea dc asistenţă socială:

monitorizează şi analizează situaţia copiilor aflaţi în dificultate pe sate ş i total 
comună, elaborând program ul pe termen mediu ş i lung a l acestora;

- colaborează cu facto rii sociali din comună în vederea identificării şi consilierii 
situaţiilor de risc din cadrul com unităţii;
identifică cop iii aflaţi in dificultate de pe teritoriul comunei ş i pregăteşte stabilirea 
m ăsurilor de protecţie a acestora;

- întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului aflat în dificultate 
împreună cu serviciu l public specializat judeţean şi propune com isiei stabilirea unei 
măsuri de protecţie sau după caz a unei măsuri educative pentru copil;
acordă copilului capabil de discernământ asistenta şi sprijin  in executarea dreptului 
sau la libera exprimare a opiniei;

- depune diligentele necesare pentru clarificarea situaţiei ju rid ice a  copilului, inclusiv 
pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter 
permanent pentru protecţia copilului- reintegrarea în fam ilia  naturală, sau după caz. 
adopţia;
informează şi sesizează pe prim arul sau secretarul comunei privind declararea 
abandonului de copii in condiţiile leg ii;
asigură aplicarea hotărârilor com isiei; urmăreşte ş i supraveghează modul de 
aplicare a acestor hotărâri;
identifică fam ilii sau persoane cărora să le poată J î  încredinţat sau dat în plasament 
copilul cu prioritate printre rudele acestuia, până la  gradul a l patrulea inclusiv;

- acordă asistentă şi sprijin  fam iliilo r sau persoanelor care au prim it in plasament sau 
in încredinţare copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora:
verifică ş i reevaluează cel puţin o dală la  3 luni îm prejurările legale de plasamentul 
sau de 'încredinţarea copilului ş i propune com isiei după caz menţinerea protecţiei 
stabilite, m odificare sau revocare a acesteia.

- controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului aflat in dificultate in 
fam ilia naturală, substitutivă sau adoptivă, a copilului delincvent sau pentru 
prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi ia 
măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea oricăror abuzuri;

- colaborează şi îndrumă modul de protecţie a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu 
handicap, precum şi a dependenţilor sociali;

- participă, examinează şi întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele beneficiare 
de venitul minim garantat acordai po trivii Leg ii nr.416/2001 si alocaţii pentru 
susţinerea fam iliei;
întocmeşte şi verifică dosarele pentru alocaţiile de stat pentru copii, cât ş i alocaţiile 
fam iliale de susţinere, precum ş i a asistenţilor personali;
colaborează ş i îndrumă modul de protecţie a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu 
handicap, precum şi a dependenţilor sociali:



- participă, examinează şi întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele beneficiare 
de venitul minim garantat acordat potrivit Leg ii nr.416/2001 si Legii nr.277/2010 
actualizata:
întocmeşte şi verifică dosarele pentru alocaţiile de stat pentru copii, cât şi alocaţiile 
fam iliale de susţinere, precum ş i a  asistenţilor personali:

- participă ş i întocmeşte dosarele de fundamentare a drepturilor prevăzute de Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat si Legea
execută ş i alte sarcin i dispuse de secretarul sau prim arul comunei.
întocmeşte proiectele de dispoziţii privind activitatea de asistenta sociala c o if Legii
nr. 292/2011 .Leg ii 448/2006.Legii 416 2001.

Funcţia :Asistent medicul com unitar:
A trib u ţii:

identificarea fam iliilo r cu risc medico social din cadrul com unităţii locale; 
determ inarea nevoilor medico sociale ale populaţiei cu risc:
culegerea datelor despre starea de sănătate a fam iliilo r din teritoriu l comunei. în care 
îş i desfăşoară activitatea, sens în care înfiinţează o bază de date ş i evidenţă specială; 
'întocmeşte rapoarte de vizită, 
stim ularea de acţiuni destinate protejării sănătăţii:
identificarea, urm ărirea şi supravegherea m edicală a gravidelor cu risc medico - 
social. în colaborare cu medicul de fam ilie şi cu asistenta din cadrul cabinetului 
m edical individual, pentru asigurarea în fam ilie a condiţiilor favorab ile dezvoltării 
nou născutului:
efectuarea de vizite la  dom iciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de 
protecţie a sănătăţii mamei şi a nou născutului;
in cazul unei probleme sociale, ia  legătura cu serviciu l social din prim ărie şi din alte 
structuri, cu mediatorul sanitar din comunităţile de rrom i pentru prevenirea 
abandonului;
supraveghează in mod activ starea de sănătate a sugarului ş i a copilului mic;

- promovează necesitatea de alăptare la  sân şi practicile corecte de nutriţie:
- participă, in echipă, la  desfăşurarea diferitelor acţiuni colective, pe teritoriul 

comunei: vaccinări, programe de screening populaţional, implementarea program elor 
naţionale de sănătate:

- participă Ui aplicarea m ăsurilor de prevenire ş i combatere a eventualelor focare de 
infecţii;
îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic: 
semnalează medicului de fam ilie cazurile suspecte de boli transm isibile, constatate cu 
ocazia activităţilo r in teren;

- efectuiază vizite la  dom iciliul sugarilor cu risc medico social trataţi la  dom iciliu şi 
urmăreşte aplicarea m ăsurilor terapeutice recomandate de medic:
urmăreşte şi supraveghează in mod activ cop iii din evidenţa specială (TBC, HIV/SIDA, 
prematuri, anemici, etc.)
identifică persoanele neinscrise pe lista m edicilor de fam ilie şi contribuie la  
înscrierea acestora ca asiguraţi;
urmăreşte ş i supraveghează activ nou născuţii, a i căror mame nu se află pe. listele 
medicului de fam ilie, sau din zonele neacoperite de medicul de fam ilie: 
organizează activităţi de consiliere, demonstraţii practice pentru diferite categorii 
populaţionale;
colaborează cu ONG - u ri şi cu alte instituţii, pentru realizarea program elor ce se 
adresează unor grupuri ţintă (vârstn icia lcoo lici, consumatori de droguri, persoane 
cu tulburări mintale şi de comportament). in conformitate cu strategia naţională: 
urmăreşte identificarea persoanelor de vârstă fertilă  ş i diseminează inform aţii 
specifice de planificare fam ilială şi contracepţie:



se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestică, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a  bolnavilor cronici din fam iliile  vulnerabile;
efectează activităţi de educaţie pentru sănătate in vederea adoptării unui stil de viată
sănătos:
participă la  evenimente social-cuhurale ş i sportive organizate de comuna Şendriceni 
in calitate de cadru medical.
indentiftcă şi efectuiază analiza periodică la  fântân ile din comuna, 
efectuiaza control periodic de igienă fa instituţiile de invătam inl din comuna, 
asigura asistenta m edicala in perioada examenilor naţionale la  instituţiile de 
invatamant de pe raza comunei Şendriceni.
rapunde pentru intocm irea si transm iterea in termen a raportărilor, siluatiilo r si 
lu crărilo r specifice compartimentului şi postului;
'înaintează prim arului comunei ş i secretarului general UAT un raport semestrial 

privind activitatea desfăşurată:
- are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenţa activităţii sale in 

Registrul registrelor a l UA T Şendriceni;
răspunde de îndosarierea. arhivarea şi predarea spre conservare a documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei şi secretarului general UAT un raport semestrial 
privind  activitatea desfăşurată:

- are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenţa activităţii sale in 
Registrul registrelor a l UAT Şendriceni:

- publică . încarcă pe pagina de web a prim ăriei comunei Şendriceni documente 
specifice ce trebuie afişate pentru aducerea la  cunoştinţă către cetăţeni ş i îndeplinirea 
actelor de procedură conform leg ilor in vigoare:

C O M P A R T IM E N T  A G R IC O L  S I C A D A ST R U  
Funcţia: Consilier
Atribuţii privind activitatea de cadastru :

cunoaşterea şi respectarea leg islaţiei care reglementează autoritatea, competenţele şi 
obiectivele instituţiei:
cunoaşterea prevederilor Statutului funcţionarului public ş i însuşirea răspunderilor ce 
revin acestora:

- cunoaşterea şi respectarea nivelelor ierarhice in rezolvarea problem elor specifice, 
respectiv a  Um ilelor subordonării in structura unităţii; Respectarea cu stricteţe a 
program ului de lucru.

- inventarierea suprafeţelor de teren proprietate de stat ş i intocm irea unei evidenţe, 
care să cuprindă condiţiile de trecere in proprietate;
inventarierea tuturor suprafeţelor de teren agricol, ce au făcut obiectul reconstituirii 
sau constituirii potrivit Legilor fondului funciar organizând o evidenţă numerică şi in 
plan:

- urm ărirea punerii în aplicare a  hotărârilor Com isiei comunale de aplicare a Legilor 
fondului funciar, a hotărârilor Com isiei Judeţene ş i hotărârilor judecătoreşti care au 
ca obiect terenurile agricole din intravilan şi extravilan, sesizând eventualele erori de 
atribuire;

- participarea efectivă la  lucrările com isiei comunale de fond funciar şi clarificarea 
problem elor de natură tehnică:

- să sesizeze şi să intervină în clarificarea cazurilor de deţinere a unor suprafeţe in 
plus. întocmind corespondenţa necesară in trării in legalitate, corectarea erorilor de



punere în posesie, cât .şi prezentarea de propuneri de m odificare Com isiei comunale .şi 
apoi pentru validare Com isiei .Judeţene;
sâ contribuie direct la  accelerarea ritm ului de eliberare a fişe lo r de punere în posesie 
.şi im plicit a titlu rilo r;
să-şi aducă contribuţia la  efectuarea operaţiunilor de înscriere a suprafeţelor 
agricole dobândite in Registrul Agricol, neavând dreptul de a face personal menţiuni 
in acesta;
să întocmească statistic situaţia terenurilor revendicate in baza prevederilor Legii 
nr. 169 1997;
să răspundă so licitărilo r in cazurile de litig ii apărute in urma ap licării Leg ii 
nr. 18/1991, prezentate in audienţe;
să asigure potrivit pregătirii profesionale .şi experienţei. întocm irea unui program de 
exploatare a terenurilor agricole proprietate de stat. cât .şi a rezervei funciare la  
dispoziţia Prim ăriei, prezentând soluţii de cultivare eficientă a acestora. cât .şi pentru 
valorificarea produselor obţinute;
in măsura existentei rezervei de timp. să organizeze diferite servicii specifice 
(asistentă, m aterial săditor şi substanţe de protecţie ierbicide. pesticide. 
îngrăşăminte). pentru suprafeţele în evidenta prim ăriei sau contra cost unor cetăţeni; 
întocmeşte documentaţia pentru litig iile  apărute ş i in unele cazuri din dispoziţia 
prim arului, reprezintă Com isia locală de fond funciar în instanţe judecătoreşti; 
execută orice altă sarcină sau lucrare 'încredinţată potrivit competentei şi pregătirii, 
de către conducerea Prim ăriei.

asigurarea consultantei in domeniile în care operează;
asigură şi răspunde pentru aplicarea si legalitatea leg ilor fondului funciar;
exercită calitatea de membru în com isia locală de aplicare a leg ilor fondului funciar
in cadrul căreia participă la  fundamentarea tehnică şi elaborarea hotărârilor,
asigurând ducerea la  îndeplinire aplicarea in teritoriu:
participă alătu ri de membrii com isiei locale la  efectuarea m ăsurătorilor fondului 
agricol, operaţiunile de 'întocmire a proceselor verbale de punere în posesie; 
întocmeşte schiţe cadastrale pemntru terenurile agricole, exclusiv ale celor forestiere, 
necesare docum entaţiilor:
pregăteşte şi participă la  constituirea bazei de date necesare exercitării 
competenţelor:
întocmeşte fişele tehnice pentru eliberarea si m odificarea titlu rilo r de proprietate: 
întocmeşte rejerate pentru validarea sau invalidarea H otărârilor Com isiei locale de 
fond funciar;
participă in calitate de specialist la  m ăsurători;
asigură legătura cu Com isia Judeţeană de aplicare a leg ilor fondului funciar, 
respectiv Instituţia Prefectului;
participă la  inventarierea suprafeţelor fond funciar aflate in rezerva com isiei locale 
sau evidentele prim ăriei;
semnează in nume propriu documente tehnice specifice domeniului, de a l căror efecte 
răspunde:
reprezintă com isia locală Şendriceni în diferite litig ii, care au ca obiect fondul 
funciar, dale spre soluţionare instanţelor judecătoreşti:
acordă la cerere consultantă cetăţenilor in privinţa efectuării lucrărilo r agricole, 
procurarea de m aterial semincer. substanţe erbicide, pesticide şi alte produse 
necesare sectorului agricol:
asigură consultanta pentru cetăţenii comunei conform fise i postului:
poate să acorde consultanţă locuitorilor comunei in ce priveşte executarea lucrărilor
de cadastru şi operaţiunilor de intabulare a bunurilor imobile;



păstrează documentaţia întocmită pentru întocm irea sau m odificarea titlu rilo r de 
proprietate:
păstrează documentaţiile întocmite pentru instanţele judecătoreşti precum şi orice alte 
documente care au legătura cu procesele in care reprezintă Com isia Locală de fond 
funciar:
asigură partea tehnică, cadastrală, pentru întocm irea şi derularea diferitelor proiecte 
care au ca in iţiator Prim ăria , respectiv Consiliul Local Şendricenii; 
ţine evidenta persoanelor puse in posesie si a celor ce urmeaza a fi puse in posesie pe 
anexe si sate.
Ajută la  cerere personalul din compartimentul Cadastru ş i agricultură privind  
elibererarea atestate or de producător ş i adeverinţe necesare cetate nilor; 
întocmeşte ş i elaborează răspunsuri către instituţiile abilitate şi cetăţeni împreună cu 
consilierul ju rid ic  a l unităţii privind situaţii legale de fond funciar (ex: răspunsuri 
către instanţă, Instituţia Prefectului .cetăţeni, etc):
întocmeşte statistici privind fondul funciar ,registrul agricol, activitatea agricolă a 
comunei împreună cu personalul din compartimentul Cadastru şi agricultură;
( oordonează ş i urmăreşte activitatea de introducere a dalelor in registrul agricol 
(format le trie  şi electronic ):
Întocmeşte referat privind stadiul de lucru la  introducere datelor in registrul agricol 
(format le trie şi electronic) către secretarul general ş i prim ar în vederea rem edierii 
situaţiilor create sau sancţionării personalului răspunzător;
Ajută .participă şi întocmeşte planuri parcelare ;
rapunde pentru întocm irea si transm iterea in termen a  raportorilor, situatiilor si 
lu crărilo r specifice compartimentului şi postului:
răspunde de indosarierea, arhivarea şi predarea spre conservare a documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei şi secretarului general UAT un raport sem estrial 
privind activitatea desfăşurată;
are obligaţia de a înregistra loate registrele privind evidenţa activităţii sale (ex: 
registrele agricole,ele) in Registrul registrelor a l UAT Sendriceni; 
publică , încarcă pe pagina de web a prim ăriei comunei Sendriceni documente 
specifice ce trebuie afişate pentru aducerea la  cunoştinţă către cetăţeni şi îndeplinirea 
actelor de procedură conform leg ilor în vigoare:

Funcţia: Inspector 
Atribuţii :

asigurarea consultanţei în domeniile in care operează:
asigură şi răspunde pentru aplicarea si legalitatea leg ilor fondului funciar.
exercită calitatea de membru in com isia locală de aplicare a leg ilor fondului funciar
in cadru! căreia participă la  fundamentarea tehnică şi elaborarea hotărârilor.
asigurând ducerea la  îndeplinire - aplicarea in teritoriu:
participă alături de membrii com isiei locale la  efectuarea m ăsurătorilor fondului 
agricol, operaţiunile de întocm ire a proceselor verbale de punere in posesie; 
întocmeşte schiţe cadastrale pemniru terenurile agricole, exclusiv ale celor forestiere, 
necesare docum entaţiilor;
pregăteşte şi participă la constituirea bazei de date necesare exercitării 
competenţelor.
întocmeşte finele tehnice pentru eliberarea si m odificarea titlu rilo r de proprietate; 
participă in calitate de specialist la  măsurători
asigură legătura cu Com isia Judeţeană de aplicare a leg ilor fondului funciar, 
respectiv Instituţia Prefectului:
participă la  inventarierea suprafeţelor fond funciar aflate in rezerva com isiei locale 
sau evidenţele prim ăriei;



semnează in nume propriu documente tehnice specifice domeniului, de a l căror efecte 
răspunde:
reprezintă com isia locală Şendriceni in diferite litig ii, care au ca obiect fondul 
funciar, date spre soluţionare instanţelor judecătoreşti:
acordă la  cerere consultantă cetăţenilor in privinţa efectuării lu crărilo r agricole, 
procurarea de m aterial sernincer. substanţe erbicide, pesticide şi alte produse 
necesare sectorului agricol:
asigură consultanta pentru cetăţenii comunei conform fisei postului;
poate să acorde consultantă locuitorilor comunei în ce priveşte executarea lucrărilor
de cadastru şi operaţiunilor de intabulare a bunurilor imobile;
păstrează documentaţia 'întocmită pentru intocm irea sau m odificarea titlu rilo r de 
proprietate;
păstrează documentaţiile întocmite pentru instanţele judecătoreşti precum şi orice alte 
documente care au legătura cu procesele in care reprezintă Com isia Locală de fond  
funciar;
asigură partea tehnică, cadastrală, pentru intocm irea ş i derularea diferitelor proiecte 
care au ca in iţiator P rim ăria , respectiv Consiliul Local Şendricenii; 
înregistrează contractele de arendă in Upsa(concediu medical, de odihna, 
delegaţie, etc) persoane i desemnate;
tine evidenta persoanelor puse in posesie s i a celor ce urmeaza a f i puse in posesie pe 
anexe si sale.
eliberează atestatele de producător şi adeverinţe necesare cetatenilor.
rapunde pentru intocm irea s i transm iterea in termen a raportărilor, situatiilor si
lu crărilo r specifice compartimentului şi postului;
colaborează cucei la i ti angajaţi din cadrul Compartimentului Cadastru şi agricultură 
in vederea rezolvării problem elor specifice;
răspunde de indosarierea, arhivarea şi predarea spre conservare a  documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei ş i secretarului general UAT un raport semestrial 
privind activitatea desfăşurată;
are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenţa activităţii sale in 
Registrul registrelor a l UAT Şendriceni;

Atribuţii de urbanism:
a) răspunde de preluarea, verificarea cererilo r pentru eliberarea in termen a 
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie, asigură inform aţiile 
necesare, urmăreşte prezentarea de către solicitanţi a tuturor documentelor. 
acordurilor şi avizelor prevăzute de lege;
b) verifică legalitatea actelor depuse de solicitant:
C) răspunde de întocm irea autorizaţiilor de construire.certificatelor de urbanism şi 
ţine evidenta centralizată a  acestora.
djîntocmeşte ş i transmite toate evidentele specifice activităţilo r de construire, 

eiintocmeşte evidenta certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire 
.pină la  declararea fin a liz ării lucrărilo r de execuţie .conform cu prevederile 
leg islaţiei in vigoare, 

f  efectueaza raportori statistice lunare si semestriale privind nr.de autorizatii 
emise;

Funcţia: Referent
Atribuţii privind activitatea de evidenţă a Registrului Agricol:
inventariază gospodăriile cetăţenilor din comună la  datele ş i perioadele stabilite de 
lege. asigurând baza de date necesară com pletării registrelor agricole; 
întocmeşte, conduce şi (ine evidenţa registrelor agricole potrivit prevederilor O.O. 
nr.28/2008 completată ş i m odificată:



înscrierea dalelor în registre le agricole se va J'ace potrivi! termenelor prevăzute cie 
normele in vigoare şi anume:

a) 5 ianuarie 20 ianuarie, pentru datele anuale potrivit componenţa 
gospodăriei, case locuit, construcţii gospodăreşti, m ijloace de transport cu 
tracţiune mecanică, tractoare şi maşini agricole, efectivele de animale 
existente in gospodărie la  începutul anului, precum ş i m odificările sune n i te in 
anul precedent (  vânzări, cumpărări, produşi v ii obţinuţi, animale moarte): 
bj 1-15 m ai pentru dalele potrivit modul de folosinţă a terenului în 
proprietatea gospodăriei, suprafeţele cultivate, numărul pom ilor fructiferi: 

întocmeşte ş i centralizează datele din registrele agricole la  termenele prevăzute de 
normele legale;
întocmeşte şi transmite la  timp dările de seamă statisticele pe form ularele transmise 
de D .J.S .:

întocmeşte, adeverinţe, certificate ş i orice fe l de înscrisuri la  cerere după datele 
înscrise in registrele agricole; 
completeaza Atestatul de producător ;
Întocmeşte Carnetul de producător agricol potrivit normelor în vigoare:
conduce evidenta tehnico-operativă ( registru sau fişe ) înregistrând la timp
operaţiunile de intrare-ieşire;

păstrează ş i asigură arhivarea documentelor din sfera sa de activitate şi activitate şi 
răspunde de păstrarea dalelor înscrise in registrele agricole respectând întocmai 
normele legale cu p rivire la  corecturi, m odificări, ele. informând secretarul comunei: 
îndeplineşte orice alte sarcini ce derivă din funcţia ce o deţine şi suni in încredinţate 
de secretarul şi prim arul comunei, 
este subordonai Secretarului general
răspunde de întocm irea lu crărilo r de arhivare a documentelor specifice elibereaza 
copii si adeverinţe specifice din arhiva prim ăriei .cu aprobarea prim arului comunei 
in calitate de membru in com isia locală de aplicare a  leg ilor fondului funciari 
L 18/1991, L. 247/2005 şi a leg ii de restituire a im obilelor potrivit Leg ii nr. 10//2001,) 
participă la  toate şedinţele com isiei locale. primeşte cererile form ulate, urmăreşte 
analizarea in comisie ş i transm iterea dosarelor către Com isia Judeţeană in vederea 
va lid ării ş i eliberării titlu rilo r de proprietate, respectiv aprobarea de către Comisia 
centrală . stab ilirea despăgubirilor cuvenite;

Semnează alătu ri de membrii comisiei, actele aferente documentaţiilor depuse pentru 
adoptarea de hotărâri ale com isiei;
Răspunde de transmiterea datelor in Registrul Agricol Naţional.
păstrează şi (ine evidenta registrelor agricole in baza cărora s-a făcut reconstituirea
dreptului de proprietate;
tine evidenta titlu rilo r de proprietate emise de Com isia Judeţeană de fond funciar şi a 
rectificărilo r operate, pentru înlăturarea eventualelor erori de amplasament sau 
titu lari;
eliberează la  cerere, adeverinţe, dovezi, certificate, in conformitate cu dispoziţiile OG  
nr. 33/2002, respectiv copii sau extrase din documentele aflate in arhiva instituţiei: 
pregăteşte pentru expediere in  termen corespondenta de răspuns - soluţionare, către 
instituţiile şi persoanele interesate:
sprijină înregistrarea contractelor de arendă încheiate de proprietari, urmărind 
respectarea obligaţiilor contractuale ş i a celor ce privesc instituţia, beneficiind de 
sprijinul personalului tehnic din aparatul de specialitate;
informează în  scris prim arul sau viceprim arul şi secretarul general cu p rivire la 
eventualele fenomene şi nereguli din cadrul compartimentului:



înregistrează in registrele agricole datele de stare c iv ilă  ale cetăţenilor din localitate 
ş i st ră i naşi:
înregistrează in registrele agricole bunurile mobile si imobile, animalele, păsările, 
fam ililile de albine si alte bunuri de t inute de persoane Jiz ice si ju rid ice : urmăreşte şi 
operează m işcarea acestora pe lol parcursul an u lu i:
verifică, prin  sondaj, din proprie iniţiativă, sau o ri de câte o ri se impune, in 
gospodăriile populaţiei şi la  persoane jurid ice exactitatea datelor declarate şi înscrise 
în registrele agricole;

- eliberează adeverinţe şi certificate de rol pentru înscrisurile din registrele agricole la  
solicitarea personală a  celor în cauză;
colaborează direct cu Com isia I.ocala de Fond Funciar şi pune a l dispoziţia acesteia 
documentele ş i datele solicitate ;
tine evident certificatelor de moştenitor , a sem inţelor civile de partaj ju d icia r si a 
actelor de vanzare-cumparare;

- participa Ui efectuarea recesamantului agricol atunci cand este cazul; 
inregistreaza contractile de arenda pentru perioada cat Secretarul comunei este in 
concediu de odihna . incapacitate temporara de lucru, este plecat in interes de 
serviciu si alte situării impuse;

- colaborează cu inginerul agronom pentru realizarea unei înregistrări cât mai exacte 
în registrele agricole.
eliberează documentele de adeverire a proprietăţii anim alelor în vederea vânzării 
acestora;
asigură logistica şi evidenta proprietarilor de teren arabil, beneficiarilor ajutoarelor 
băneşti atribuite de stat;
rapunde pentru intocm irea si transm iterea in termen a raportărilor, situatiilor si 
lu crărilo r specifice compartimentului şi postului:
răspunde de indosarierea. arhivarea şi predarea spre conservare a documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei şi secretatului general UAT un raport semestrial 
privind activitatea desfăşurată:

- are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenta activităţii sale tex: 
registrele agricole,etc) în Registrul registrelor a l UAT Şendriceni;

- publică , încarcă pe pagina de web a prim ăriei comunei Şendriceni documente
specifice ce trebuie afişate pentru aducerea la  cunoştinţă către cetăţeni şi îndeplinirea 
actelor de procedură conform leg ilor in vigoare:

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, STARE CIVILĂ Şl 
RF.Sl RSF. UMANE.

Funcţia: Referent de specialitate 
Atribuţiile postului:

- Asigura legătură permanenta cu publicul: asigură îndrumarea si consilierea
celătenilor privind solicitările acestora
Pune la  dispoziţia solicitanţilor form ularele necesare so licitărilo r

- Asigura prim irea s i înregistrarea sesizărilor cetatenilor, a  solicitărilor, a
reclam atiilor adresate Prim ăriei si Consiliului Local; distribuirea acesteia caire 
compartimentele de specialitate, in vederea soluţionării in termenele legale, tinand 
astfel evidenta in trărilo r si ieşirilo r de corespondenta la  nivelul institut ie i:
Urmăreşte circu itu l corespondentei s i prezintă periodic inform ări cu p rivire la  stadiul 
rezolvării acestora; Asigură eliberarea si transm iterea documentelor către solicitanti 
s i tine evidenta confirm ărilor de prim ire si a retururilor in registru special sau 
inform atic;



Preluarea comenzilor telefonice din exterior s i din birouri si a  faxurilor pe care le 
inainteaza .spre înregistrare:
Asigura inform area cetatenilor cu p rivire la  actele necesare elib erării documentelor 
solicitate, precum si cu privire la  program ul de audiente s i de lucru cu publicul: 
Informeaza si indruma publicul, referitor la  atributiile si competenta 
compartimentelor prim ăriei, darul inform aţii prim are pentru diverse so licitări: 
Contribuie la  promovarea im aginii institut ie i in relaţia cu cetatenii;
A/isarea diferitelor com unicări la  avizierul Prim ăriei;
Asigura evidenta tim brelor si efectelor poştale;
Executarea serviciului de. expediere a corespondentei create la  nivelul Prim ăriei 
com unei Şendriceni;
A rhivarea si inventarierea pe termene de pastrare. conform Nom enclatorului 
arhivist ic a documentelor create la  nivelul serviciului.
Expedieaza răspunsurile la  petitiile adresate Prim arului
Asigura inform area publicului asupra metodologiei de lucru a Prim ăriei cu p rivire la  
întocm irea dosarelor de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare fprivatizare), 
certificate de urbanism, autorizatii de constructii diverse si a locuinţe lor,probleme de 
fond funciar, audiente, ajutoare sociale, etc.
Asigură realizarea lucrărilo r secretariatului Prim ăriei comunei Şendriceni si 
intocmeste răspunsuri la  corespondenta curentă referitoare la  activitatea proprie: 
Program area audientelor la  conducerea Prim ăriei comunei Şendricenii si urm ărirea 
soluţionării problemelor respective ;
Operarea in calculator a documentelor de la  si către alte compartimente:

răspunde ş i efectuează procedurile privind  tranzacţiile de terenuri la  L. 17/2014. 
răspunde de indosarierea. arhivarea ş i predarea spre consenrire a documentelor 
aferente postului pe care il ocupă;
înaintează prim arului comunei ş i secretarului general UAT un raport semestrial 
privind activitatea desfăşurată:
are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenţa activită ţii sale in 
Registrul registrelor a l UA T Şendriceni;
înregistrează corespondenţă şi o distribuie in timp util compartimentelor din cadrul 
Prim ăriei comunei Şendriceni;
trim ite corespondenţă Prim ăriei comunei Şendriceni către In stitu ţii, persoane 
ju rid ice şi fizice;
form ulează şi intocmeste răspuns la  corespondenţa prim ită spre soluţionare; 
înregistrează contractele de arenda in registrul special

Atribuţii dc stare civilă:

/. asigurarea consultanţei in domeniile in care operează;
2. întocm irea actelor de naştere . căsătorie, şi deces:

3. întocmeşte dosarele de căsătorie;
4. eliberează Livretele de fam ilie:
5. transcrierea actelor de naştere, căsătorie şi deces 'încheiate in străinătate;
6. întocmirea dosarelor şi actelor de divorţ
7. înscrierea in registrele de stare civilă  a sentinţelor de divorţ.
8.întocm irea dosarelor pentru schimbarea numelui pe cale adm inistrativă şi 
înaintarea lo r la  M inisterul de Interne. Inspectoratul General a l poliţiei. 
D irecţia Judeţeană pt Evidenţa Populaţiei;
9. eliberează duplicate ale certificatelor de naştere, căsătorie, deces şi divorţ:
10. transmite com unicări de naştere, căsătorie, deces şi divorţ;
11 .eliberează extrase de naştere, căsătorie, deces şi divorţ, numai pt uzul 
organelor de stat:



12. statistica actelor de stare civilă  ;
13 comunica D JE P  Botoşani anexele lunare, trim estriale ş i sem estriale:
14. înregistrează, operează şi trim ite menţiunile de stare c iv ilă :
15. duce la  îndeplinire toate situaţiile apărute pe lin ie de stare ch ilă
16. eliberează adeverinţe necesare :
17. înregistrează corespondenţă şi o distribuie in timp util compartimentelor din 
cadrul Prim ăriei comunei Şendriceni;
18. trim ite corespondenţă Prim ăriei comunei Şendriceni către In stitu ţii. 
persoane juridice şi fizice:
19.formulează şi întocmeşte răspuns la  corespondenţa prim ită spre soluţionare:
20. înregistrează contractele de arenda în registrul special:

C O M P A R T IM E N T  S IT U A Ţ II  D E  U R G EN Ţ Ă  
Funcţia : Şef SV SU
Atribuţii cu privire la situaţii de urgenţă:

Plan ifică ş i desfăşoară controale, verjîcări şi alte acţiuni de prevenire privind modul 
de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea 
nivelului de siguranţă a l cetăţenilor ş i bunurilor în situaţii de urgenţă , desfăşoară 
activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a  tipurilor de risc 
specifice sectorului de competenţă, m ăsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de 
urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă,

- este coordonatorul activităţilo r de prevenire şi înlăturare a cauzelor şi efectelor 
situaţiilor de urgenţă în cadrul compartimentului Sen iciu l Voluntar ş i Situaţii de 
Urgenţă
organizează evidenţa persoanelor im plicate in colectivele de intervenţii in situaţii de 
urgenţă, asigură convocarea acestora in timp util. pentru instruire sau înlăturare a 
efectelor acestora:

- ţine evidenţa agenţilor econim ici şi a  persoanelor fizice care desfăşoară activităţi 
supuse controlului pentru asigurarea normelor de protecţie îm potriva incendiilor şi 
a m ăsurilor în caz de dezastre naturale:
efectuează periodic controale in dispozitiv ş i verifică agenţii economici dacă au 
asigurate m ateriale de protecţie ş i instalaţii de avertizare:

- formulează şi întocmeşte planul de protecţie şi de alarm are a persoanelor din 
structura serviciului pentru înlăturarea efectelor situaţiilor produse ;

- efectuează în exercitarea atribuţiilor instruirea periodică a  personalului din aparatul 
de specialitate şi serviciile publice din subordinea instituţiei, cu p rivire la  obligaţiile 
ce le revin in situaţii de urgenţă;

- organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a 
voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calam ităţi naturale, inundaţii, explozii ş i alte 
situaţii de urgenţă:

- p lan ifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de 
aplicare a documentelor operative;

- asigură, verifică şi menţine in mod permanent, în stare de funcţionare punctele de
comandă (locurile de conducere) in situaţii de urgenţă c iv ilă  ş i le dotează cu
m ateriale ş i documente necesare, potrivit ordinelor in vigoare;
asigură măsurile organizatorice, m aterialele şi documentele necesare privind
înştiinţarea şi aducerea personalului serviciu lu i voluntar la  sediul acestuia, in mod 
oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la  ordin;

- conduce lunar, procesul de pregătire a l voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de 
intervenţie, potrivit documentelor întocmite in acest scop;
asigură studierea ş i cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a
particu larităţilor lo calităţii şi c lasificării din punct de vedere a l proiecţiei civile



precum şi principalele caracteristici ale facto rilo r de risc care a r influenţa urm ările 
situaţiilo r de urgenţă din zona de competenţă;
asigură baza m aterială a  serviciu lu i voluntar prin compartimentul adm inistrativ din 
cadrul prim ăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
întocmeşte situaţia cu m ijloacele, aparatura, utilajele ş i instalaţiile din localitate care 
pot f i folosite in situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent: 
asigură încadrarea serviciu lui de intervenţie cu personal de specialitate; 
informează prim arul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe lin ia  
situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul lo calităţii; 
verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă program ul de activitate şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciu lu i voluntar; 
execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din prim ărie şi din 
instituţiile subordonate prim ăriei;
întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciu lui;
controlează ca instalaţiile, m ijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte m ateriale 
pentru intervenţie de pe teritoriu l lo calităţii să fie  in stare de funcţionare şi întreţinute 
corespunzătoare:
ţine evidenţa participării la  pregătire profesională şi calificativele obţinute;
ţine evidenţa ap licaţiilor, exerciţiilor ş i intervenţiilor la  care a participai serviciul
voluntar;
urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor 
persoane neautorizate in conducerea serviciu lu i;
participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, 
organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
participă la  verificarea cunoştinţelor membrilor serviciu lu i voluntar la  încadrare, 
trim estrial şi la  sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de 
calificare:
împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a 
m ăsurilor de prevenire in gospodăriile populaţiei şi pe teritoriu l agenţilor economici 
din raza lo calităţii;
face propuneri privind îm bunătăţirea activităţii de prevenire ş i elim inarea stărilo r de 
perico l;
pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual a l activităţii serviciu lui voluntar: 
execută atribuţiile prevăzute in regulamentele şi instrucţiunile pe lin ia  protecţiei 
civile, p revenirii ş i stingerii incendiilor
intocmeste si tine evident documentelor pe lin ie de proiective civila :
ţine evidenţa rezerviştilor angajaţi ş i a întocm irii lu crărilo r de m obilizare la  locul de
muncă.
răspunde de indosarierea, arhivarea şi predarea spre conservare a documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei şi secretarului general UAT un raport sem estrial 
privind  activitatea desfăşurată;
are obligaţia de a înregistra toate registrele privind  evidenţa activităţii sale în 
Registrul registrelor a l UAT Şendriceni;
publică , încarcă pe pagina de web a prim ăriei comunei Şendriceni documente 
specifice ce trebuie afişate pentru aducerea la  cunoştinţă către cetăţeni ş i îndeplinirea 
actelor de procedură conform leg ilor in vigoare;
intocmeste si tine evidenta documentelor si statisticilor Com isiei pentru Probleme de 
Apărare conform Legii 477/2003,privind  pregătirea economiei naţionale si a 
teritoriu lui pentru aparare, aprobate prin  H.G. Nr.370/2004,pentru aprobarea 
Sorinelor metodologice de aplicare a Leg ii 477/2003 privindpregatirea economiei 
naţionale si a teritoriu lui pentru aparare:
instruieste pe lin ie de P S I persoanele care au de efectuat ore de munca in fo losul 
com unitarii. beneficiarii L. 416/2001 si personalul prim ăriei (Legea nr. 307/2006j;



înaintează prim arului comunei şi secreta/ului general UAT un raport semestrial 
privind activitatea desfăşurată;
intocmeste documentaţiile de autorizare P S I pentru Prim ărie , Centru de zi si 
Căminele culturale.

COMPARTIM. JURIDIC 
Funcţia : consilier juridic.
Atribuţii :

- asigurarea consultantei in domeniile in care operează:
asigură şi răspunde pentru aplicarea si ne aplicare a  termenelor procedurale ;

- pregăteşte şi participă la  constituirea bazei de date necesare exercitării 
competenţelor:

- participă in calitate de specialist la  lucrările de şedinţa a Consiliului Local;
- participă la  inventarierea suprafeţelor fond funciar aflate in rezer\-a com isiei 

locale sau evidenţele prim ăriei;
- semnează in nume propriu documente tehnice specifice domeniului de a l căror 

efecte răspunde;
răspunde de nerespectarea termenelor privind depunerea actelor necesare la  
instanţa de j  ude cată;
răspunde pentru întocm irea defectuoasă a documentelor ju rid ice (cereri de 
chemare în judecată. întâm pinări, concluzii, cerere de apel. etc.) privind apărarea 
UAT Şendricen i;

- reprezintă com isia locală de fond funciar Şendriceni în diferite litig ii, care au ca 
obiect fondul funciar, date spre soluţionare instanţelor judecătoreşti;
acordă asistenţa ju rid ică  pentru întocm irea corectă a contractelor ce se încheie la 
nivelul prim ăriei şi m izează contractele semnate de prim arul comunei; 
întocmeşte note informative privind  aplicarea ş i respectarea leg islaţiei in vigoare 
şi m odificările acesteia către toate compartimentele din cadrul Prim ărie i comunei 
Şendriceni;
reprezintă prim ăria comunei Şendriceni in diferite litig ii, date spre soluţionare 
instanţelor judecătoreşti;

- acordă la  cerere consultanţă cetăţenilor in privinţa întocm irii documentaţiilor 
specifice (anexa 24. L. 17/2014. etc)

- păstrează documentaţiile întocmite pentru instanţele judecătoreşti precum şi orice 
alte documente care au legătura cu procesele in care reprezintă Com isia Locală 
de fond funciar si Prim ar ia comunei Şendriceni:
înregistrează contractele de arendă in lipsa <concediu medical, de odihna, 
de le gat ie.etc) referent u lu ii de specialitate Grigoraş Irina Ionela:

- inregistreaza cererile s i efectuează procedurile privind tranzacţiile de terenuri la 
L. 17/2014 in lipsa (concediu medical, de odihna, delegat ie.etc) referent u lu ii de 
specialitate Grigoraş Irin a  Ionela;
ajută la  eliberarea atestatelor de producător şi adeverinţe necesare cetatenilor;

- participă la  buna desfăşurare a audienţelor, urmăreşte soluţionarea problem elor 
ridicate şi comunică modul lo r de soluţionare:

- arhivează propriile acte. respectiv corespondenţa, dosarele de la  instanţele de 
judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la  arh ivă;
acorda consultantă ju rid ică  de specialitate tuturor compartimentelor din cadrul 
institutiei;

- îndeplineşte atribuţiile de ofiţer a l stării civile. dacă acestea sunt delegate de 
prim ar:



- semnează pe documentele întocmite deUAT Şendriceni ş i răspunde de form a şi 
legalitatea acestora;
asigură legalitatea tuturor documentelor din cadrul institufiei ,în  cazul in care le 
consideră nelegale sau încalcă form a ş i conţinutul va întocmi un referat pe care îl 
va înainta secretarului generaI şi prim arului UAT in vederea lu ării m asurilor 
legale ce se impun ;
întocmeşte ş i eliberează anexa 24 - Sesizarea pentru deschiderea procedurii 
succesorale;
eliberează certificate, dovezi, acte ş i adeveririle la  solicitarea persoanelor 
îndreptăţite;

- participă la  actualizarea listelor electorale permanente;
- preia atribuţiile Secretarului general UA T în lipsa acest u ia  f concediu medical, de 

odihna, delegatie.etc)
asigură liberul acces a l cetăţenilor la  inform aţiile de interes public potrivit Legii 
nr. 544/2001;

- asigură aplicarea corectă a Leg ii nr. 52/2003, privind  transparenţa decizională, 
cu m odificările ulterioare;

- asigură respectarea prevederilor Leg ii nr. 486/2003. pentru aprobarea O UG  nr. 
27/2003, privind  procedura aprobării tacite;
răspunde de aplicarea L. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilo r şi 
dem nităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare;

- primeşte, înregistrează în Registrul special, actualizează şi păstrează declaraţiile 
de avere ş i de interese ale aleşilor lo cali ş i ale funcţionarilor publici din structură, 
de pe care înaintează in termenul prevăzut copii Agenţiei Naţionale pentru 
Integritate, in măsura in care nu a desemnat o altă persoană cu aceste 
responsabil ită ţi;
urmăreşte evidenţa corespondenţei intrate in instituţie, a situaţiilor solicitate, a 
documentelor create ş i corespondenţei transmise, prin  compartimentul ce asigură 
secretariatul;
rapunde pentru întocm irea si transm iterea in termen a  raportărilor, situaţiilor si 
lu crărilo r specifice compartimentului ş i postului;
răspunde de indosarierea. arhivarea şi predarea spre conservare a documentelor 
aferente postului pe care îl ocupă;
înaintează prim arului comunei şi secretarului general UA T un raport semestrial 
privind  activitatea desfăşurată;
are obligaţia de a înregistra toate registrele privind evidenţa activităţii sale în 
Registrul registrelor a l UA T Şendriceni:

- publică , încarcă pe pagina de web a prim ăriei comunei Şendriceni documente 
specifice ce trebuie afişate pentru aducerea la  cunoştinţă către cetăţeni şi 
îndeplinirea actelor de procedură conform legilor în vigoare:

SECRETARIAT
Funcţia: Secretar general comună 
Atribuţii :

participă in mod obligatoriu la  şedinţele Consiliului local:
îndrumă şi coordonează compartimentele ş i activităţile cu caracter jurid ic,
de stare civilă. Registrul agricol, autoritate tutelară şi asistenţă socială din
cadrul aparatului propriu a Consiliului local:
contrasemnează hotărârile pe care le consideră legale;



- avizează pentru legalitate dispoziţiile prim arului:
- asigură şi urmăreşte modul de Înregistrare, rezolvare, păstrare ş i arhivare a 

tuturor documentelor ş i acrelor rezultate din activitatea Consiliului local şi 
a l prim ăriei;
asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local şi 
e fectuarea lu crărilo r de secretariat;

- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local:
- asigură aducerea la  cunoştinţă publică a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu 

caracter normativ;
eliberează extrase sau copii din arhiva consiliului local, in afara celor cu 
caracter secret stabilite prin  lege;
confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale in condiţiile leg ii: 
indrumă ş i coordonează 'întocmirea şi conducerea registrului privind  
evidenţa sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesoriale (vezi art. 68 
din Legea notarilor publici şi activităţii notariale nr.36/95 cu m odificările 
ulterioare);
indrumă şi coordonează toate operaţiunile ce privesc resursele umane: 

indrumă ş i controlează modul de completare ş i conducere a registrelor 
agricole urm ărind respectarea termenelor prevăzute de O.G. nr. U I992 ş i a 
com pletărilor ulterioare;
asigură ş i indrumă activitatea de evidenţă şi transmitere a datelor necesare 
solicitate de Comandamentul M ilitar .Judeţean şi de către organele de 
poliţie:

- asigură lucrările de secretariat in aplicarea Leg ii nr. 18'1991 modificată şi 
completată:
duce orice alte sarcin i prevăzute de legile in vigoare sau încredinţate de 
Consiliul loca! o ri prim ar.

C O M P A R T IM E N T  C U L T U R Ă  
Funcţia: Bibliotecar 
Atrihutii:

- întocmeşte ş i prezintă anual prim ăriei necesarul de carte şi publicaţii până la  1 iu lie a 
fiecăru i an pentru anul următor ţinând seama de dinam ica pieţei de tipărituri, de 
fondurile aprobate prin bugetul local precum şi interesele de lectură a citito rilo r; 
înregistrează şi conduce evidenţa manuală a documentelor de bibliotecă (  cărţi, 
publicaţii periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale) pe formulare tipizate, 
astfel:

a) evidenţa globală pe registre de mişcare a fondurilor (
R.M. T.) structurată pe 3 p ărţi ( /.- in trări; 2.- ieşiri: 3.- 
recapitulare):
b) evidenţa individuală pe registru inventar cu numerotare de 
la  1 la  infin it;
c) evidenţă prelim inară pentru periodice - pe fişe tipizate până 
la  constituirea lor in unităţi de evidenţă ( periodice, ziare, 
co lecţii):

creează instrumentele necesare regăsirii publicaţiilor, asigurând 'întocmirea şi 
completarea la  zi a cataloagelor bib liotecii:

- asigură ş i prezintă utilizatorilor de carte modul de folosire a cataloagelor, accesul 
liber la  raza pe domenii;
intocmeste şi conduce .. Fişa contract de împrumut”  păstrându-le intr-un fiş ie r 
ordonat cronologic după data de restituire, ia r in cadrul acestuia aranjarea se face 
alfabetică după numele cititoru lu i:



urmăreşte restituirea ca riilo r 'împrumutate la  termenul prevăzut, luând măsuri de 
aplicarea penalităţilor şi despăgubirilor după caz conform leg ii bibliotecilor;

- răspunde ş i asigură prin metode proprii condiţiile de conservare şi păstrare a 
fondului de carte respectând normele elementare igienico - profilactice, amenajarea 
corespunzătoare a localu lu i bibliotecii;
iniţiază şi stabileşte colaborări cu alte biblioteci ş i practică împrumutul între 
bibliotecar la  cererea utilizatorului de carte:

- organizează ş i intensifică activităţi de valorificare ş i popularizare a fondului de carte 
participând la  spectacole, cursuri, şezători, cenacluri, etc.;
execută ş i alte atribuţii prim ite din partea prim arului comunei.

C O M P A R T IM E N T  G O S P O D Ă R IR E  C O M U N A LA  
Funcţia: guard

Atribut ii privind activitatie de int retine re a curăţeniei Iu sediul institut iei , u 
grupului sanitur,a căminului culturaI, de exploatare a centralei termice .

Funcţia: guard
asigura curatenia si intre ti ne re a localu lu i prim ăriei 
răspunde de curatenia din ju ru l prim ăriei 
distribuie invitatii si instiin iari urgente

- gestionarea m aterialelor de curăţenie
gestionarea băncilor,m eselor ce se închiriază la diverse ac tivit a ii 
îndeplineşte s i alte sarcin i prim ite din partea prim arului si a 
viceprim andui

- efectuează şi menţine ziln ic starea de curăţenie şi dezinfecţie a im obilului 
instituţiei .birouri.holuri, . toalete ş i wc exterior;

- efectuează ş i menţine zilnic starea de curăţenie şi dezinfecţie anexelor 
cu rţii şi a a le ilo r aferente im obilu lui;

- primeşte corespondenţa, inclusiv mesaje telefonice după orele de program  
a personalului adm inistraţiei publice locale, o păstrează ş i o predă 
funcţionarului public ce are astfel de atribuţii;
asigură ziln ic buna întreţinere a m obilierului, obiectelor şi bunurilor, 
precum şi buna funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi 
informatice date in responsabilitate ş i cuprinse în jîş a  de inventar, ia r în 
cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şeful biroului 
adm inistrativ;
răspunde ş i întocmeşte referate privind  aprobarea necesarului zilnic, 
săptăm ânal,lunar privind m aterialele de curăţenie ş i igienice pe care le 
foloseşte in activitate (dezinfectanţi, detergenţi, bureţi Javete, găleţi,hârtie 
igienică. etc)
aduce la  cunoştinţă şefului serviciu lui orice neregulă constatată pe 

perioada serviciu lui său;
- asigură şi supraveghează ziln ic buna funcţionarea a centralei termice pe 

gaz ş i lemne in sezonul rece şi o ri de cate o ri este necesar:



asigura şi supraveghează zilnic pornirea si oprirea centralei termice pe
gaz sau lemne in sezonul rece ş i o ri de cate o ri este necesar;
asigură şi supraveghează ziln ic in sezonul rece ş i o ri de cale o ri este
necesar temperatura optima pentru buna desfăşurarea activităţii în  incinta
im obilului institui ie i prin buna funcţionare a  centralei termice pe gaz sau
lemne:
răspunde de buna funcţionare si de intretinere a  centralei term ice: 
verificarea periodica a caloriferelor s i a circu itelor pentru a preveni 
producerea unor inundaţii; 
răspunde de buna funcţionare a h idroforulu i;

- efectuarea lu crărilo r de intretinere a centralei termice in sezonul de vara 
întocmind necesarul de piese de schimb;

- atributii privind  intretinerea curăţeniei in afara localu lu i prim ăriei; 
atributii inin intretinerea scărilo r de acces in prim ărie;
alte atributii prim ite din partea viceprim arului s i a  prim arului comunei 
Şendriceni

Funcţia muncitor necalificat
Atributii privind activitatea cu buldoexcavatorul,tractorul, maşina institutici.

asigura lucrările de deszăpezire pe drumurile comunale.săteşti şi exploatare ale 
comunei Şendriceni
in sezonul prim a vara- vara- toamna efeciueaza lu crări de sapare ,curăţare afanare 
te rnuri. compactare
intocmeste necesarul de piese de schimb;
asigura intretinerea utilaju lu i s i buna funcţionare ,remediază defecţiunile apărute in 
funcţionarea utilaju l ui:

- asigura revizia tehnica a u tilaju lu i: .verifica înainte de plecarea in cursa daca utilajul 
coresounde cerinţelor;

- toaletare arbori i nai li care afecteaza reţeaua de alim entare cu energie electrica 
atributii in ilum inatul public conform ca lifica rii oblinute ;

- alte atributii stabilite de prim arul si viceprim arul comunei Şendriceni.
Im prăstierea m aterialului antiderapant pentru perioada rece.

SERVICIUL PAZĂ COMUNALĂ
Funcţia : paznic 
Atribuţii :

respectarea prevederilor le g ii 333/2003 ş i H.O. 301/2012 (acte normative specifice 
serviciu lui de pază), cu m odificările aduse de H .G .l002/2015; 
efectuează patrularea in satul Şendriceni:
efectuează în program ul de 8 ore. traseul impus prin planul de paza a l comunei 
Şendriceni:
informează prim arul , viceprim arul şi po litia comunei privind  dificultăţile 
întâmpinate in activitatea sa;

- supraveghează principalele instituţii - scoală . cămin cultural, prim ărie - în perioada 
programului, verifică incuietorile. starea uşilor şi a geamurilor,comunică urgent 
neregulile po litie i com unei, p rim aru l. viceprim arul:
in sezonul rece participă la  acţiunile de combatere a poleiului pe sectoarele de drum 
cu pan tă;



anunţă urgent cauze/c deosebite din sectorul său ( incendii, arbori căzuţi, persoane 
suspecte surprinse pe lim pid nopţii, notează numărul m aşinilor care tranzitează 
sectorul în care desfăşoară activitatea .etc)
consemnează despre situaţiile suspecte în agenda de lucru şi raportul de activitate la  
sfinţitul program ului de lucru:

- asigură prom ovarea im aginii adm inistraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date in 
competenţa sa:
respectarea normelor de sănătate, securitate şi igienă în muncă. (1319/2006): 
respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de 
urgenţă, normelor de protecţie a  mediului înconjurător (art. 21.22 din L. 307/2006 si 
art. 17 din O rd M A I 163/2007);
respectarea normelor privind Ord. 946/2005 cu m odificările s i completările 
ulterioare.
utilizarea, păstrarea ş i întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor 
de intervenţie .primate in dotare,în caz de urgenţă.

COM PARTIM  .ADMINISTRAR ED Rt MI RI COMUNALE
Funcţia: muncitor necalificat 
Atribuţii:

- participă la  igenizarea comunei.
Participă la  decolmatari, poduri si podele, rigole de scurgere a apei. 
îm prăştie m aterial antiderapant pe drumurile publice in  perioada rece.
Participa la  dezepezirea drum urilor publice.
Participă la  lu crări de intretinere a drum urilor publice de pe raza comunei si a 
constructii lor publ ice
Asigura buna funcţionare a utilajelor din proprietatea comunei.
Participa împreuna cu şeful SV SU  la cura tare a fin tăriilor de pe raza UAT 
Şendriceni.
Participă la  acţiuni de gospodărire comunala si înfrumuseţare a localitatii. ; 
Participă la  realizarea program ului de gospodărire si înfrumuseţare a localitatii 
aprobat de consiliul lo ca l;
Participă executarea din timp a tuturor lu crărilo r de curăţenie s i a spaţiilor verzi 
aflate in adm inistrarea consiliului local;
conduce s i urmăreşte realizarea tuturor lu crărilo r pe drumurile publice de 
interes ;
înlocuieşte persoanele de la  paza pe perioada concediului de odihna s i zilele 
libere.
asigură buna întreţinere a m obilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna 
funcţionare a aparaturii electrice, electronice ş i inform atice date in 
responsabilitate şi cuprinse in fişa de inventar, ia r in cazul unor deteriorări sau 
defecţiuni anunţă cu celeritate şeful biroului adm inistrative: 
aduce la  cunoştinţă şefului serviciului orice neregulă constatată pe perioada 
se/ridu lu i său:
asigură, buna funcţionare a sistemului de alim entare cu apă a  comunei :

- asigură promovarea im aginii adm inistraţiei publice locale potrivit atribuţiilor 
date in competenţa sa;
respectarea normelor de sănătate, securitate şi igienă in muncă. (L3I9.2006j; 
respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor şi acţiune in caz de 
urgenţă, normelor de protecţie a mediului înconjurător(art.21,22 din L .307/2006 
s i an. 17 din Ord M A I 163/2007);



- respectarea normelor privind  Ord. 946/2005 cu m odificările s i com pletările 
ulterioare.
utilizarea, păstrarea ş i 'întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a 
echipamentelor de intervenţie .primate in dotare, in caz de urgentă.

Cabinetul primarului
Funcţia : consilier personal al primarului
Atribuţii specifice:

participă Ia consfătuiri, şedinţe de lucru, schimburi dc experienţă, etc.; 
asigura corespondenta si întrevederile cu celelalte instituţii in numele primarului; 
se deplaseaza in teritoriu in vederea indentifîcarii problemelor cu care se con frunta populaţia 
com unei Şendriceni.
elaboreaza anunţuri de interes public către populaţie;
transmite corespondenta către insiilutii .persoane fizice si juridice in timp util;
duce la indeplinire lucrările desemnate in scris de către primar;
semneaza in mumele primarului documentele specifice cand acesta lipseşte din is ti lut ie;

Capitolul IV. R E G U L I  Ş l P R O C E D l R I D E  L U C R U  G E N E R A L E
Procedurile dc lucru generale stabilesc modalitatea in care compartimente din 

aparatul propriu al Consiliului Local Şendriccni conlucreaza in vederea aducerii la indeplinire 
a unor anumite sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli 
generale de funcţionare, care trebuiesc respectate întocmai de către toti salariaţii aparatului de 
specialitate al Consiliului Local Şendriceni. pentru a se asigura obiectivele stabilite.

. Capitolul K  D IS P O Z IŢ II  F IN A L E

Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii compartimentelor funcţionale ale 
Primăriei se realizează de către primarul comunei Şendriceni. potrivit prerogativelor legale, 
prin intermediul viceprimarului. secretarului.

Prin dispoziţia primarului se vor stabili atribuţiile dc coordonare şi control pentru 
viceprimar.

Secretarul general al comunei Şendriceni asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute 
dc art. 242 si art.243 din Legea nr. UOG 57/2019 privind Codul Administrativ şi îndeplineşte 
orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate dc către Consiliul local sau de către 
primar.

Toate compartimentele aparatului propriu de specialitate al Consiliului local vor 
respecta prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia 
publică şi a legislaţiei priv ind aprobarea tacită.

Compartimentele de specialitate ale Primăriei, au obligaţia de a sesiza primarul şi 
Consiliul local. în legătură cu eventualele disfuncţionalităţi. în aplicarea acestui Regulament.

Fiecare compartiment din structura aparatului de specialitate al Consiliului local are 
obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor locali.la cererea acestora , informaţiile solicitate. 
Solicitarea şi răspunsul se fac în mod direct, prin participarea la şedinţele comisiilor de 
specialitate.

Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau 
instituţiei publice în carc îşi deslâşoarâ activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori 
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile 
acesteia ori cu proiectele de acte eu caracter normativ sau individual:



b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi 
în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte 
sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;

c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret. în alte condiţii decât 
cele prevăzute dc lege;

d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea 
promovării dc acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu intenţie a 
atribuţiilor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a funcţionarului 
sau salariatului vinovat.

Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale 
incidente în materie, precum şi cu reglementările ulterioare ce vor fi aduse Ia cunoştinţa 
compartimentului de specialitate.

Preşedinte de şedinţă. Cotrasemnează pentru legalitate,
( 'onsilier local, Secretar general UA T,

I.C. Martin


