
R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

PRIMARUL COMUNEI CIUMANI 

Nr.62/2022 
 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani 

       Consiliul Local al comunei Ciumani, 
        Având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre și referatul de aprobre nr.62/2022 prezentat de primarul 
comunei Ciumani, cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciumani, 
       - raportul de specialitate nr.62/2022 a secretarului general al comunei Ciumani , 
       - avizele consultative favorabile ale celor trei comisii de specialitate, 
       -prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciumani nr.45/2022 prin care a fost 
ultima oară modificată organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate a 
Prrimarului comunei Ciumani, 
       - faptul că Regulamentul de organizare și funcționare este un instrument de conducere 
care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente : atribuții, 
competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații, iar în ultima vreme 
au fost aduse multe modificări în structura aparatului de specialitate a Primarului comunei 
Ciumani, motiv pentru care este necesar și oportun aprobarea unui nou regulament, 
        Luând în considerare prevederile: 
- art.40 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul muncii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 
- art.129 alin.(3) litera c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
       Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând anunțul public-procesul verbal de afișare nr.../2022, 
    În temeiul prevederilor  art.129 alin.(1) , art.139 alin.(1),  art.140 alin.(1), art.196, 
alin.(1), lit.a), art.197, alin.(1) si (2)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

H O T Ă R E Ș T E: 

 

   Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate a 

Primarului  Comunei Ciumani conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

  

  Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ciumani prin aparatul său de specialitate. 



    Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanta de 

contencios administrativ competentă, în conditiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului 

administrativ, modificată si completată. 

    Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului 

comunei Ciumani precum Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în vederea exercitării 

controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali. 

 

 

         PRIMAR                                                        Avizat   pentru legalitate   
    Márton László-Szilárd                                      Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de ............ 
2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr 
de ...... voturi pentru , .....  abţineri şi .... voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ..... 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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Anexa la HCL nr.      /2022. 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani 

 

 CAPITOLUL I  Dispoziții generale  

Art.1. Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, 

constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită „Primaria comunei 

Ciumani”, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, 

soluționând în condiții de operativitate și eficiență, problemele curente ale colectivității locale.  

Art.2. Primaria comunei Ciumani are un primar și un viceprimar, aleși pe o perioadă de 4 

ani, în condițiile Ordonanței de urgență  nr.57/2019, privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare.  

    CAPITOLUL II Primarul, viceprimarul și secretarul general 

Art.3. (1) PRIMARUL în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice 

locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române și străine, precum si în justiție. 

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul 

dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 

caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa, primarul are în 

subordine un aparat de specialitate. 

(4)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. 

(5) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de 

interes local. 

(6) Primarul este ordonatorul principal de credite. 

(7) Primarul îndeplineste următoarele categorii principale de atribuții: 

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. 

(8) Atribuțiile de ofițer de stare civilă si de autoritate tutelară pot fi delegate si secretarului 

general al comunei Ciumani sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu 

competențe în acest domeniu, potrivit legii. 
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(9) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire 

obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 

135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(10)Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi judeţene. 

 (11) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor 
publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit 
procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile 
celor prevăzute în OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificările și 
completările ulterioare.  
(12) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, 
precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt 
conferite prin prezentul cod sunt exercitate de drept de viceprimar. 
(13) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte 
normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, 
administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 
 
Art. 4 (1)  VICEPRIMARUL este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, 
înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi 
revin acestuia.  
(2) Atribuţiile delegate viceprimarului: 

 a) Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlul 

efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 
privat al comunei Ciumani; 
 b) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile : sport, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului,  
serviciile comunitare de utilitate publică existente în comuna Ciumani: apă, canalizare, 
energie termică, iluminat public, salubrizare. 
c) Răspunde de administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a domeniului public și 
privat al comunei Ciumani, precum a bunurilor specifice intrastructurii edilitar-rurale. 
d) Răspunde direct pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor din 
comuna Ciumani. 
e) Organizează, coordonează și monitorizează controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, 
oboare, comerțul ambulant,stradal, locuri şi parcuri de distracţii şi luarea măsurilor pentru 
buna funcţionare a acestora. Totodată ia măsuri pentru igienizarea şi salubritatea acestor 
locuri publice, precum verifică calitatea produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate. 
f) Ține legătura permanentă cu entitățile subordinate Consiliului Local Ciumani:  S.C. 
GOSPOD-SERV SRL Ciumani și Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 
g) Răspunde pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
h) Răspunde pentru protecția apelor pe raza administrative teritorială a comunei. 
i) Este persoană responsabilă pentru protecția mediului și pentru deșeurile selective. 
j) Coordonează compartimentele : 
   - Compartimentul Servicii publice de administrare a domeniului public și privat a comunei 
(SPADPP) 
    - Compartimentul Serviciul voluntar pentru situații de urgență (SVSU). 
k) Răspunde pentru conservarea monumentelor istorice din comună. 



3 
 

(2) Alte atribuţii delegate viceprimarului comunei Ciumani: 
a) Răspunde și organizează pășunatul animalelor pe raza administrativ teritorială a comunei 

Ciumani. Răspunde de amenajamentul pastoral. 
b) Răspunde pentru amenajamentul silvic al comunei. 
c) Răspunde de neutralizarea deşeurilor de origine animală, respectiv eliminarea 

subproduselor de origine animală ce sunt destinate consumului uman. 
d) Organizează, coordonează și urmărește activitatea microbuzului școlar. 
e) Organizează, coordonează și urmărește efectuarea lucrărilor de interes local, a muncilor 

neremunerate în folosul comunității. 
f) Este agent constatator a contravențiilor din comună. 
g) Este responsabil MLM și responsabil cu alarmarea. 

 
Art.5. (1) SECRETARUL GENERAL comunei Ciumani asigură respectarea principiului 
legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea 
funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, 
continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul 
acestora. 
(2) coordonează, îndrumă și controlează următoarele structuri din aparatul de specialitate a 
pimarului comunei Ciumani: 
- Compartimentul de asistență socială, SPAS și SAC, 
-Compartimentul resurse umane, funcții publice și stare civilă, 
- Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, 
- Compartimentul de agricultură și cadastru, 
-Compartimentul cultural și bibliotecă 
 (3) Secretarul general al comunei Ciumani are următoarele atribuții specifice conform 
art.243 alin.(1) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare : 
   a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile 
primarului, respectiv hotărârile consiliului local; 
    b) participă la şedinţele consiliului local; 
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar; 
    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, respectiv a consiliului judeţean, şi 
efectuarea lucrărilor de secretariat, precum 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 sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
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    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, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia 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; 
(4) Alte atribuții ale secretarului general al comunei Ciumani: 
a) asigură secretariatul comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
b) asigură secretariatul comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001,republicată, privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare; 
c) semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, conform Legii nr. 
50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor si unele măsuri pentru 
realizarea locuințelor cu modificările si completările ulterioare; 
d) coordonează din punct de vedere juridic și  celelalte compartimente din cadrul instituției; 
e) are atribuții în organizarea în bune condiții a recensământului agricol și recensământului 
populației și al locuințelor; 
f) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă conform dispoziției primarului comunei 
Ciumani, 

g)conform ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificările și 

completările ulterioare,  coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere 

la zi a registrului agricol, 

h) are obligația de a păstra secretul profesional cu privire la toate activitățile sale; 
i) este persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.544/2001 din cadrul Primăriei comunei 
Ciumani. 
j)este președintele Autorității tutelare din comuna Ciumani; 
k) este inspector de protecție civilă, secretar al CLSU Ciumani și șeful Centrului operativ; 
l) ține evidența bunurilor din domeniul public și privat al comunei Ciumani; 
m) are atribuții cu privire la problemele special, ține legătura cu STPS; 
n) urmărește dosarele privind reorganizarea și falimentul societăților comerciale din comună, 
o) are atribuții în legătură cu depunerea declarațiilor de avere și de interese; 
p) este răspunzător pentru ajutoarele de stat (ajutoare de minimis, etc.); 
r) este răspunzător pentru avizarea adunărilor publice; 
s)îndeplinește și alte atribuții primite de Primarul comunei Ciumani, de Consiliul Local 

Ciumani sau de acte normative speciale. 

 
CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ciumani 
 
Art. 6. Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorică stabilită prin 

organigrama și statul de funcții, aprobate conform legii, care duce la îndeplinire sarcinile și 

atribuțiile administrației publice locale reieșite din Constituție, legi, ordonanțe, hotărâri ale 

guvernului, ordine ale conducătorilor administrației publice centrale, hotărâri ale Consiliului 

Local și dispoziții ale primarului, și este alcătuit din funcționari publici și personal contractual 

denumit generic ,,salariați” în prezentul regulament. 
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Art. 7. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe structuri funcționale: 

compartimente de specialtate.  

Art. 8. Aparatul de specialitate al primarului comunei Ciumani funcționează în temeiul 

Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, republicată,  cu modificările si 

completările ulterioare, în organizarea acestuia urmărindu-se realizarea condițiilor de 

operativitate și eficiență. 

Art. 9. (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite, compartimentele de specialitate 

colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe 

centrale organizate la nivel județean. 

(2) În vederea rezolvării operative și oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de 

specialitate ale aparatului de specialitate al primarului comunei Ciumani sprijină activitatea 

societății comerciale GOSPOD SERV SRL, Serviciului Public de Apă și Canalizare –SPAC 

Ciumani , instituțiilor și serviciilor publice subordonate sau aflate sub autoritatea Consiliului 

Local Ciumani. 

(3) Compartimentele funcționale răspund în fața primarului de aplicarea prevederilor 

Hotărârilor Consiliului Local Ciumani și a Dispozițiilor primarului comunei Cumani. 

(4) Documentele care sunt solicitate de consilieri în vederea informării, vor fi puse la 

dispoziția acestora conform legii. Pentru alte organe sau persoane fizice interesate în 

consultarea unor documente, aceasta devine posibilă numai cu aprobarea prealabilă a 

primarului comunei Ciumani sau secretarului general al comunei Ciumani în concordanță cu 

prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public cu 

modificările și completările ulterioare . 

 
Art.10. Compartimentele care compun aparatul de specialitate al primarului comunei 

Ciumani sunt următoarele:  

1. Compartimentul resurse umane, funcții publice și stare civilă,  

2. Compartiment asistență socială unde aparține și serviciul public de asistență socială 

(SPAS) și serviciul de asistență comunitară (SAC), 

3. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, 

4. Compartimentul de agricultură și cadastru,  

5. Compartimentul impozite și taxe,  

6. Compartiment cultural și bibliotecă, 

7. Compartimentul contabilitate , 

8. Compartiment achiziții publice și implementarea proiectelor, 

9. Compartimentul audit, 

10. Compartiment turism, unde aparține Centru Local de Informare și Promovare Turistică 

(CLIPT), 

11. Compartiment relații cu publicul, 

12. Compartiment SPADPP (serviciu public de administrare a domeniului public și privat a 

comunei: administrare baza sportivă multifuncțională, teren de joacă, parcuri, Baia 

comunală), 

13. Compartiment SVSU (serviciul public pentru situații de urgență, funcționare microbuz 

școlar), 

14. Cabinetul primarului. 
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Art.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Ciumani: 

1. COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE , FUNCȚII PUBLICE ȘI STARE CIVILĂ 

a) Pe linie de stare civilă: 

 este ofițer de stare civilă pe baza dispoziției primarului comunei Ciumani, 

 întocmeşte actele de stare civilă : decese , naşteri, căsătorii,înscrie menţiunile, 

transcrierile, 

 înscrie mențiunile, în condițiile legii și ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare 

civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre, 

exemplarul I sau II, după caz,  

 eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităților, precum și dovezi 

privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice,  

 trimite structurii evidenței populației din Gheorgheni actele de identitate ale persoanelor 

decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de 

identitate,  

 întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, divorț și de deces, în conformitate 

cu normele Institutului Național de Statistică pe care le trimite, lunar Direcției Județene 

de Statistică Harghita,  

 atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le 

arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate,  

 înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, exemplarul II 

al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din 

registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din exemplarul I,  

 sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor documente 

de stare civila cu regim special,  

 primește cereri și efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale 

administrativă și transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinatate,  

 răspunde pentru păstrarea secretului de serviciu în conformitate cu prevederile Legii 

nr.119/1996 privind actele de stare civilă, rerepublicată și HG 64/2011 -Metodologia  cu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, 

 efectuează operațiuni în Registrul Electoral, 

 întocmește și trimite la notarii publici anexele privind deschiderea succesiunii după 

defuncți. 

 

b) Pe linie de evidența salariaților: 

 Este responsabil cu întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor 

(REVISAL), conform Hotărârii Guvernului nr.905/2017; 

 Ține evidența dosarelor salariaților contractuali și funcționarilor publici din aparatul de 

specialitate a Primarului comunei Ciumani; 

 Ține legătura cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea ținerii evidenței 

funcționarilor publici din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani. 

 

c) Pe linie de administrare a arhivei: 
 conduce arhiva, fiind responsabilul cu arhiva Primăriei comunei Ciumani, 
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 eliberează adeverințe și copii din arhiva Primăriei și a fostului CAP Ciumani, 

 adună dosarele de la producătorii de arhivă: compartimentele Primăriei, SC GOSPOD 

SERV SRL și SPAC Ciumani, 

 întocmește inventarele anuale de arhivare,  

 anual propune selectarea dosarelor din arhivă conform legislației în vigoare și 

nomenclatorului arhivistic aprobat, 

 eliberează dosarele necesare exercitării atribuțiilor compartimentelor funcționale ale 

Primăriei, urmărește aceste dosare până la reintrarea  în arhivă, 

 ori de câte ori este nevoie, actualizează nomenclator arhivistic, având în vedere mărirea 

diversității domeniilor de activitate a Primăriei; 

 ține registrul sigiliilor, ștampilelor și parafelor. 

 

d)Pe linie de protecția datelor cu caracter personal 

 informează și să consiliează  salariații care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter 

personal cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 şi 

al altor dispoziţii legale referitoare la protecţia datelor; 

 să monitorizeze respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 şi a altor dispoziţii legale 

referitoare la protecţia datelor şi a politicilor/procedurilor interne ale instituției sau ale 

persoanei împuternicite de instituție în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter 

personal, astfel:să colecteze informații pentru identificarea operațiunilor de prelucrare;să 

analizeze și să verifice conformitatea operațiunilor de prelucrare;să informeze, să 

consilieze și să emită recomandări instituției sau persoanei împuternicitede instituție; 

 să organizeze audituri, activități de sensibilizare și de formare a personalului implicat în 

operațiunile de prelucrare; 

  să furnizeze consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra 

protecţiei datelor şi să monitorizeze funcționarea acesteia, în conformitate cu art. 35 din 

Regulamentul (UE) 679/2016; 

  să acționeze ca punct de contact pentru a facilita accesul autorității de supraveghere 

ladocumente și informații pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la art. 57, precum și 

pentru exercitarea competențelor de investigare, corectare, autorizare și consultare 

menționate la art. 58 din Regulamentul (UE) 2016/679; 

  să contacteze și să solicite consiliere autorității de supraveghere pentru oricechestiune 

referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679; 

  să prioritizeze activitățile sale și să-și concentreze eforturile asupra problemelor care 

prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor; 

  să elaboreze inventare și să dețină un registru al operațiunilor de prelucrare pe baza 

informațiilor furnizate de diferitele departamente din cadrul instituției responsabile cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

  să îndeplinească orice alte atribuții ce decurg din aplicarea Regulamentului 

(UE)2016/679 și din legislația specifică în vigoare. 

 

2. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ, SPAS ȘI SAC 
 
a) pe linie de asistență socială: 
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 întocmește și urmărește dosarele persoanelor cu handicap grav, gradul I, care necesită 

îngrijire din partea altei persoane, 

 întocmește anchete sociale, 

 întocmește și urmărește dosarele pentru ajutor social 

 întocmește și urmărește dosarele pentru alocația de stat pentru nou născuți, 

 întocmește și urmărește dosarele pentru ajutorul de încălzire, 

 întocmește și urmărirește dosarele pentru acordarea alocațiilor familiare complementare, 

 întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea indemnizațiilor de creșterea copilului, 

 întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea tichetelor sociale pentru alimente 

calde pe suport electronic, 

 întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea tichetelor sociale pentru cuplu mamă 

și copil nou născut 

 întocmește și urmărește dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgență, 

 întocmește și urmărește și alte dosare sociale prevăzute de legi speciale, 

 preia și verifică cererile privind acordarea/ neacordarea stimulentelor tichete sociale 

prevăzute de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar 

a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniță. 

 transmite lunar Agenţiei judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita lista 

persoanelor îndreptățite . 

 întocmește și ține evidența tuturor categoriilor de persoane vulnerabile din comună;  

 întocmește anual  un plan de servicii sociale ce sunt acordate la nivelul comunei Ciumani 

după  consultarea șefului ierarhic, al primarului comunei, precum după consultarea cu 

furnizorii publici sau privați; 

 ține evidența și urmărește contractele de prestații sociale din comună, analizează 

executarea acestora pentru a evita dubla finanțare a serviciilor sociale; 

 coordonează clubul vârstnicilor din comună și supraveghează serviciile sociale acordate 

pentru vărstnici; 

 organizează evenimente pentru aproape toate categoriile de persoane vulnerabile din 

comună, astfel pentru: copii sugari, mămici, familii, persoane dependente, persoane cu 

handicap, persoane în vârstă. 

 atrage fonduri pentru  finanţarea evenimentelor organizate în cadrul Centrului social. 

 răspunde pentru protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice prin acordarea 

asistenţei sociale,consiliere și alte servicii socio-medicale stabilite de legislaţie şi dată în 

competenţa autorităţilor locale,   

 implică comunitatea locală în vederea promovării şi respectării drepturilor copiilor şi a 

prevenirii separării acestora de familie şi urmărirea modului în care tutorii îşi îndeplinesc 

sarcinile prevăzute de lege în acest domeniu; 

 întocmește caracterizări la solicitarea cetățenilor și diferitelor organe și instituții, 

 întocmește situații statistice,  rapoarte, dări de seamă referitoare la activitățile ce-i revin; 

 identifică, evaluează și face propuneri privind acordarea unui sprijin material și/sau 

financiar familiilor cu copii în întreținere, asigură consiliere; 

 face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice, cu venituri de 

subzistenta; 

 întocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;    
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 întocmeste situatia copiilor lipsiți de ocrotire părintească și propune după caz instituirea 

tutelei sau curatelei în urma efectuării anchetelor sociale la domiciliul acestora; 

 asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale; 

 organizează și răspunde de plasarea persoanelor într-o instituție de specialitate și 

facilitează accesul acesteia în alte instituții specializate (spital, instituții de ocrotire); 

 realizează și spijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 

 reaizează acivitatea de autoritate tutelară ; 

 coordonează activitatea voluntarilor pe linie de asistență socială ; 

 obține acreditarea pentru serviciile sociale ; 

 obține licența de funcționare pentru serviciul de asistență comunitară și asigură 

funcționarea SAC în așa măsură, încât licența să nu fie revocată. 

 

b) Pe linie de asistență medicală comunitară : 
 realizează catagrafia populaţiei din Comuna Ciumani din punctul de vedere al 

determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile 

şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi 

femeile de vârstă fertilă; 

 identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea 

acestora pe listele medicilor de familie; 

 semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi 

social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau 

facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile 

medicale necesare, conform competenţelor profesionale; 

  participă  la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la 

implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe 

teritoriul Comunei Ciumani, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau economic; 

 furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor 

favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din 

familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale; 

 furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor 

comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita 

competentelor profesionale; 

 informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea 

unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul 

serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Harghita  iar 

pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul 

centrelor de sănătate mintală; 

  administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei 

medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare 

a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din 

administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor 

terapeutice, în limita competenţelor profesionale; 

  anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, atunci când 

identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă; 
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  identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o 

evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le 

însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate; 

 supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale - TBC, prematuri, anemici, 

boli rare etc. - şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, 

în limita competenţelor profesionale;  

  realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor 

profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al 

ministrului sănătăţii; 

  supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea 

tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor 

profesionale; 

 pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz 

organizat de centrele de sănătate mintală din județul Harghita, ca parte a echipei 

terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice 

din Comuna Ciumani, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra 

serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează 

accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi 

centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de 

urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale 

instanţelor de judecată, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate 

mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi; 

  identifică şi notifică autoritatea tutelară locală și Postul de Poliție Ciumani, cazurile de 

violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii 

decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare; 

 participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de 

infecţii; 

 identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din Comuna Ciumani 

şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală 

şi a serviciilor de sănătate; 

 întocmește evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte  

documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor 

desfăşurate; 

  elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de 

raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line 

AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului 

medical al beneficiarilor; 

 desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu 

ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, 

consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor 

medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa 

şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul; 
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  participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare 

integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de 

sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de 

intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea 

intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a 

serviciilor de sănătate; 

 colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, 

pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau 

grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social; 

  realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor 

specifice ale comunităţii şi persoanelor din Comuna Ciumani aparţinând grupurilor 

vulnerabile/aflate în risc, în limita competențelor profesionale. 

 

c) În domeniul executării pedepselor , a măsurilor educative și a altor măsuri 

neprivate de liberate de către contravenienții din comună: 

 Preia dosarele contravenienților, care urmează să presteze munci în folosul comunității pe 

baza unor hotărâri judecîtorești definitive; 

 Stabilește de îndată, conţinutul muncii ce urmează să fie prestată de către contravenient, 

condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru; 

 Asigură semnarea de către contravenient a unui angajament prin care acesta va lua la 

cunoştinţă despre conţinutul mandatului precum şi de programul de lucru în vederea 

executării numărului de ore de muncă în folosul comunităţii stabilit de către instanţa de 

judecată; 

 Are obligaţia să comunice instanţei procesul – verbal prin care s-a consemnat data 

începerii executării sancţiunii prestării unei munci în folosul comunităţii, întreruperea 

executării sau / şi refuzul de a executa mandatul ,iar la expirarea duratei sancţiunii va 

elibera contravenientului o adeverinţă de executare şi va încunoştinţa instanţa precum şi 

organul local al poliţiei de executarea mandatului; 

 Păstrează evidenţa mandatelor executate, a celor aflate în executare precum şi a celor 

neexecutate . 

 
3. COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
a)În domeniul  urbanismului și amenajării teritoriului:  

 Urmărirea respectării   condiţiilor din avizele obţinute şi a documentaţiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate; 

 Urmărirea completării de către investitori şi proiectanţi a documentaţiilor D.T.A.C., 

D.T.A.D, depuse cu omisiuni, corespondenţa specifică; 

 Verificarea documentaţiilor şi emiterea avizelor tehnice (AT) la proiectele în fază de 

certificat de urbanism (CU) şi autorizare (PAC) pentru construcţiile şi lucrările  din 

competenţa de autorizare a comunelor;  

 Redactarea actelor de autoritate (CU şi AC/AD), urmărirea semnării şi parafării lor, de 

persoanele abilitate şi transmiterea către ordonatorii de credite. Ținerea evidenței 

acestora, 
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 Asigurarea colaborării cu oficiul teritorial de cadastru pentru operarea în evidenţe a 

suprafeţelor de teren scoase din circuitul agricol, avizarea si emiterea certificatelor de 

urbanism pentru documentaţiile de dezmembrări, alipiri şi  apartamentări imobile; 

 Pregătirea documentaţiilor privind autorizarea realizării construcţiilor şi a activităţilor 

conexe pentru arhivare; 

 Colaborarea cu serviciile de specialitate din aparatul propriu în vederea realizării 

atribuţiilor proprii; 

 Asigurarea sprijinului şi consultantei de specialitate pentru locuitorii comunei; 

 Asigurarea prelungirii valabilitaţii actelor de autoritate emise şi perceperea taxelor 

stabilite prin lege; 

 Urmărirea termenelor de finalizare a lucrărilor şi de realizare a recepţiei acestora, precum 

şi a regularizării taxelor în funcţie de valoarea finală a investiţiei; 

 Asigurarea participării în cadrul comisiilor de recepţie; 

 Transmiterea de somaţii titularilor de autorizaţii cu termenul de execuţie expirat; 

 Asigurarea prelevării taxelor legale pentru actele de autoritate publică emise; 

 Asigurarea colaborării cu reprezentaţii Curţii de Conturi cu ocazia controalelor anuale; 

 Rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor, notelor de audienţă privind respectarea disciplinei în 

construcţii; 

 Urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii 

potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiintare ; 

 Întocmirea anuală a unui plan de inspecții . Realizarea acestui plan. 

 Executarea controalelor. Constatarea şi sancţionarea  faptelor contravenţionale privind 

disciplina în construcţii săvîrşite în teritoriul administrativ al comunei Ciumani, potrivit 

competenţelor de autorizare; 

 Sesizarea primarului comunei în cazul în care în urma controalelor constată că fapta 

săvârșită în domeniul construcțiilor constituie infracțiune ; 

 Incheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în vederea aplicării 

sancţiunilor potrivit legii; 

 Cunoașterea și respectarea PUZ centru și PUG al comunei Ciumani,respectiv orice alt PUZ 

ce va fi aprobat în comuna Ciuman și al RLU aferent acestora; 

 Emiterea de acorduri pentru serviciile publice și ținerea la zi al acestora; 

 Participarea în comisia de soluționare a petițiilor și reclamațiilor primite de la locuitorii 

comunei, altele decât cele funciare. Asigurarea întocmirii proceselor verbale cu ocazia 

verificării situațiilor la fața locului. Asigurarea înregistrării și contrasemnării din partea 

șefului ierarhic superior al acestor procese verbale; 

 Obținerea avizelor, notificărilor și autorizațiilor de specialitate, prevăzute în certificatelede 

urbanism, pentru investițiile publice ale comunei Ciumani, 

 Elaborarea și întocmirea situației centralizatoare al avizelor, notificărilor și autorizațiilor de 

specialitate aferente proiectelor de investiții. Urmărirea termenelor de expirare al 

acestora, respectiv asigurarea prelungirii după caz.  

 
b)În domeniul protecției mediului 

 analizează împreună cu reprezentanţii altor autorităţi interesate, documentaţiile depuse 

pentru obţinerea acordului de mediu şi/sau autorizaţiei de mediu; 

 participă la dezbaterea autorizării proiectelor la Agenția de Protecția Mediului Harghita. 
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c)În domeniul  circulației pe drumurile publice din comună 

 Primește și înregistrează cereri pentru eliberarea tăblițelor și certificatelor de înregistrare 

a vehiculelor lente; 

 Eliberează tăblițe și certificate de înregistrare a vehiculelor lente; 

 Acordă asistență pentru verificările RAR a vehiculelor lente din comună. 

 

 

d)În domeniul  eliberării autorizațiilor pentru unitățile de alimentație publică 

 Primește, verifică și înregistrează cereri pentru eliberarea acestor autorizații; 

 Eliberează autorizațiile de alimentație publică; 

 Ține evidența unităților de alimentație publică; 

 Urmărește respectarea autorizațiilor de alimentație publică eliberate. 

 

e)În domeniul activității de publicitate, afișaj și reclamă din comună 

 primește și înregistrează cereri pentru eliberarea autorizației de publicitate, afișaj și 

reclamă; 

 eliberează autorizații; 

 urmărește respectarea autorizațiilor; 

 efectuează controale în comună privind respectarea regulamentului de publicitate, afișaj 

și reclamă. 

 

f)În domeniul amenajării estetice a comunei  

 asigură achiziționarea și distribuirea florilor 

 urmărește activitatea de amenajare estetică a comunei. 

 

g)În domeniul înregistrărilor în Cartea funciară 

 Eliberează certificate de constatare pentru înregistrarea construcțiilor, numerelor 

administrative sau alte modificări aduse datelor din cartea funciară. 

 

4. COMPARTIMENTUL DE AGRICULTURĂ ȘI  CADASTRU  

a)În domeniul completării și ținerii la zi a registrelor agricole 

 întocmeşte registrele agricole în care înscrie date cu privire la  gospodăriile populaţiei, 

 întocmește și eliberează atestatele  de producător agricol și  carnetele de comercializare 

a produselor din sectorul agricol, ține evidența acestora  într-un registru special, 

  centralizează  datele din registrul agricol la sfârșit de an, 

 verifică la fața locului  datele declarate în registrele agricole; 

 confruntă datele din registrele agricole cu datele Dispensarului veterinar din comună; 

 eliberează adeverinţe cu datele din registrul agricol; 

 întocmeşte dări de seamă statistice lunare, trimestriale şi anuale privind datele din 

registrul agricol; 

 înregistrează și ține evidența contractelor de arendare;  

 înregistrează și ține evidența contractelor de vânzare cumpărare, schimb, donație; 

 ține legătura cu composesoratele și cu asociațiile agricole din comună. 

 

b)În domeniul aplicării legilor Fondului funciar 
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 Ține evidența validărilor: anexele validate pe baza legilor fondului funciar; 

 Eliberează adeverințe, copii despre aceste anexe; 

 Întocmește documentații pentru propunerea de validare a terenurilor: anexa, referate, 

hotărîri, adrese de înaintareși înaintează acestea la Instituția Prefectului Județului 

Harghita; 

 Solicită, dacă este nevoie, completarea cererilor depuse pe baza legilor fondului funciar, 

 Întocmește completarea anexelor validate; 

 Ține legătura cu Biroul de fond funciar din cadrul Instituției Prefectului Județului 

Harghita; 

 Participă la ședințele de validare a documentațiilor înaintate de Comisia Locală din 

Ciumani; 

 Întocmește documentațiile pentru eliberarea titlurilor de proprietate: procese-verbale de 

punere în posesie, planuri de situație, anexe de înaintare, etc; 

 Întocmește documentațiile pentru verificarea tehnică a punerilor în posesie și înaintează 

la OCPI Harghita; 

 Ține legătura cu inginerul topograf, specialistul Comisiei Locale; 

 Ține legătura cu birourile OCPI Harghita; 

 Are acces la baza de date a Titlurilor de proprietate aflat la OCPI Harghita; 

 În cazul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în cazul petițiilor și 

reclamațiilor, caută din arhiva Primăriei documentele necesare depunerii întâmpinărilor 

și/sau răspunsurilor; 

 Efectuează diferite situații despre aplicarea legilor Fondului funciar; 

 Efectuează măsurători pe teren; 

 Efectuează identificări pe hartă și la fața locului; 

 Întocmește Planuri de situație; 

 Întocmește Planuri de încadrare în zonă; 

 Participă ca specislist-membru în comisiile de constatare; 

 Ține evidența și clarifică terenurile asociațiilor de păduri: Composesoratul Ciumani,  

Szilfas, Grupul 24; 

 Ține legătura cu ocoalele silvice: Toplița, de Regim Gheorgheni și Particular Gheorgheni; 

 Participă la măsurătorile efectuate în comună de experții judiciari, proiectanți, etc. 

 Rezolvă în timp util cererile de măsurători terenuri. Răspunde pentru organizarea și 

efectuarea măsurătorilor la fața locului. Întocmește procesele verbale necesare,asigură 

semnarea lor de către părți, înregistrează acestea și  asigură contrasemnarea din partea 

șefului ierarhic superior; 

 Participă la lucrările de   înregistrare sistematică  pentru sectoare cadastrale din comuna 

Ciumani; 

 Verifică și răspunde pentru exactitatea datelor măsurate în comună de către topografi, și 

predate la primărie în cadrul diferitelor documentații. 

 

c)În domeniul sistemului RENNS 

 Elaborează/actualizează nomenclatura stradală din comuna Ciumani; 

 Colaborează direct cu OCPI Harghita, ca utilizator al sistemului RENNS – Registrul 

Electronic Național al Nomenclaturii Stradale. 
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d) În domeniul sistemului RAN 

 Colaborează direct cu OCPI Harghita, ca utilizator al sistemului RAN – Registrul Agricol 

Național. 

 Asigură legătura între Registrul agricol local și RAN. 

 Asigură funcționarea Registrului agricol electronic local. 

 

 

e) În domeniul aplicării Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 

 Primește, verifică și înregistrează oferta vânzătorul ,  prin care se solicită afişarea ofertei 

de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la 

cunoştinţa preemptorilor. Cererea trebuie să fie însoţită de oferta de vânzare a terenului 

agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.17/2014; 

 Afișează oferta de vânzare; 

 Primește, verifică și înregistrează oferta preemtorilor; 

 Întocmește lista preemtorilor; 

 Transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale,  respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, după caz, un dosar care să cuprindă 

lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale 

documentelor doveditoare , în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

 

f) În domeniul înregistrărilor în Cartea funciară 

 Eliberează adeverințe din registrul agricol pentru înregistrarea posesiei. 

 Ține legătura cu OCPI Harghita, mai ales cu filiala Gheorgheni; 

 Scoate extrase de carte funciară necesare aplicării legilor fondului funciar și 

administrării domeniului public al comunei Ciumani, precum la întocmirea proiectelor. 

 Acordă ajutor la intabularea imobilelor din domeniul public al comunei Ciumani. 

 Întocmește dosare pentru înregistrarea provizorie în cartea funciară și verifică 

veridicitatea datelor. 

 

  g)În domeniul sistemului GIS 

 operează datele din programul GIS, eliberează planuri de încadrare în zonă și planuri 

de situație. 

5.COMPARTIMENTUL IMPOZITE ȘI TAXE  

a)În domeniul impozitelor și taxelor locale  

 Aplică dispozițiile Codului fiscal și a normelor de aplicare a acestuia și a Codului de 

procedură fiscală, a hotărârilor Consiliului Local Ciumani privind stabilirea zonelor,  

impozitelor și taxelor , 

 Respectă prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la: 

- Subiectele raportului juridic fiscal – persoane juridice și persoane fizice, 

- Nașterea și stingerea creanțelor fiscale,  

- Nașterea și stingerea obligațiilor fiscale, 
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- Competența teritorială, 

- Domiciliul fiscal, 

- Actele administrative fiscale, 

- Declarația fiscală, 

- Decizia de impunere, 

- Calculul dobânzilor, 

- Prescripția, 

- Aplicarea de sancțiuni conform legii fiscale, 

- Inspecția fiscală, 

- Eșalonarea, amânarea la plată,  

 Stabilește, urmărește și încasează taxele, impozitele și alte obligații datorate față de 

bugetul local de la contribuabilii persoane juridice; 

 Anual inventariează materia impozabilă din comună,eferent persoanelor juridice; 

 Dacă este cazul, atunci incasează pe teren, la domiciliul contribuabililor creanțele fiscale 

ale acestora; 

 În susținerea datelor înscrise în deconturi, declarații de impunere, solicită 

contribuabililor copii după documentele justificative, care au stat la baza întocmirii lor 

(acte de identificare, certificate de înmatriculare, acte de proprietate, documente 

contabile, etc.); 

 Înregistrează/radiează în/din  evidențele fiscale, bunuri mobile și imobile dobândite de 

către contribuabili, în baza declarațiilor și a actelor justificative depuse; 

 Întocmește decizii de impunere pentru contribuabilii persoane juridice ; 

 Efectuează operațiuni de debitări, scăderi, scutiri, reduceri,  calculează majorări de 

întârziere după caz, 

 Constată neregulile în evidența fiscală a contribuabililor și îndreaptă erorile constatate, 

potrivit procedurilor legale; 

 Asigură asistență contribuabililor persoane juridice, la solicitarea acestora, pentru 

completarea declarațiilor de impunere și a documentelor și actelor fiscale în vederea 

depunerii și inregistrării acestora; 

 Comunică procesele verbale de înștiințare de plată al contribuabililor,cu privire la 

debitele stabilite , rămășițele și accesoriile fiscale, aferente acestuia; 

 Verifică bazele de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, întocmite 

de contribuabili, persoane juridice; 

 Stabilește diferențele de plată și accesoriile acestora; 

 Eliberează certificate de atestare fiscală la solicitarea persoanelor juridice, respectând 

prevederile legale în domeniul fiscal; 

 Întocmește dosarele de executare silită și insolvență; 

 Întocmește rapoarte trimestriale despre gradul de colectare al taxelor și impozitelor 

locale referitor la persoane juridice; 

 Elaborează și prezintă spre aprobare anual planul de încasare a restanțelor; 

 Prezintă până la fiecare 30 noiembrie situația creanțelor ce vor deveni prescriptibile în 

anul următor, aferent persoanelor juridice; 

 Ia în evidență amenzile de circulație, contravenționale și alte amenzi; 
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 Constatată și aplicară sancțiunilor contravenționale pentru faptele reglementate de 

legislația fiscală de specialitate, privind procedura de întocmire și depunere a 

declarațiilor; 

 Înregistrează și verifică cererile de eșalonare; În cazul în care le găsește justificate, 

întocmește procesul verbal de comun acord și decizia de eșalonare; Le trimite 

ordonatorului principal de credite pentru avizare,cine la rândul lui înaintează pentru 

aprobare Consiliului local;  

 Răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor din documentele 

conținute de fiecare dosar fiscal în condițiile legii; 

 Întocmește adrese către instituțiile publice care solicită date referitoare la bunurile 

mobile, imobile ale contribuabililor persoane juridice, conform Codului de procedură 

fiscală (Poliția, Parchet, Judecătorie, Executori Judecătorești, Direcțai Generală a 

Finanțelor Publice, Primării, etc.) 

 Verifică documentațiile depuse privind restituri/compensări de sume, și dacă le găsește 

întemeiate,atunci le avizează favorabil și le prezintă spre aprobare ordonatorului 

principal de credite; 

 Ține evidența chiriilor și concesionărilor , urmărește și încasează aceste obligații fiscale; 

 Încasează taxe și tarife stabilite pentru administrarea domeniului public și privat al 

comunei; 

 Încasează taxe și tarife stabilite la serviciul public de salubrizare a comunei : 

 Asigură arhivarea tuturor documentelor rezultate din domeniul său de activitate. 

 

b)În domeniul  administrării pieței săptămânale: 

 Încasează taxele de piață; 

 Verifică dreptul de comercializare a comercianților de la piață; 

 Verifică cântarele ( aprobarea metrologică); 

 Încasează taxele și tarifele aferente comerțului ambulant,vânzărilor de pe autoturisme, 

autoutilitare, camioane, tractoare,căruțe,altele,  

 Stabilește și aplică amenzi pentru desfășurarea comerțului în locurile nepermise sau 

pentru neachitarea taxelor conform hotărârii Consiliului Local. 

 

c)În domeniul casieriei:  

 Completează registrul de casă ; 

  Asigură plata salariilor,indemnizațiilor  sau a oricăror plăți în numerar  (ajutor de 

încălzire, etc.); 

  Efectuează operațiunile cu banca : depune, ridică bani în numerar și ridică extrase de 

cont;  

 Îndosariaza cronologic documentele cu care lucrează. 

 

6.COMPARTIMENTUL CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ 

a) În domeniul administrării Căminului Cultural 
 organizarea și desfășurarea activității cultural-artistice,  

 promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei, precum și creațiilor 

populare contemporane locale, 
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 organizarea  activităților privind conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și 

tehnice ale comunității locale, 

 organizarea si/sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, organizarea concursurilor si 
festivalurilor folclorice, inclusiv susținerea participării formațiilor la manifestări culturale la 
nivel local, zonal sau național. 
 

b)În domeniul funcționării bibliotecii comunale 

 organizarea și realizarea tuturor activităților din bibliotecă : depozitul, accesul liber la raft 

și catalogare, 

 colaborează cu bibliotecarii din rețea, precum și cu alte instituții și organisme; 

 reprezintă instituția în probleme biblioteconomice bibliografice, de achiziții de carte și alte 

unități biblioteconomice, catalogarea, clasificarea colecțiilor și organizarea cataloagelor.      

 răspunde de depozitarea documentelor de bibliotecă, urmărește aplicarea și respectarea 

măsurilor de conservare a acestora, organizează și participă, ori de câte ori este nevoie la 

activitățile de desprăfuire, dezinsecție, dezinfectare și deratizare a publicațiilor și spațiilor 

din întreaga bibliotecă; 

 asigură nevoile de lectură ale utilizatorilor, efectuează înscrierea și înregistrarea 

împrumuturilor; 

 organizează și împrospătează fondul de carte din depozite și accesul liber la raft;    

 pe baza legislației în vigoare participă la organizarea operațiunii de scoatere din circuitul 

lecturii a lucrărilor depășite moral și fizic; 

 crează baza de date prin introducerea acestora în memoria calculatorului; 

 urmărește cititorii restanțieri pentru care întocmește și corespondența sau efectuează 

deplasări la domiciliul acestora; 

7.COMPARTIMENTUL CONTABILITATE   

 întocmește împreună cu ordonatorul principal de credite proiectele de buget local; 

 asigură încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a încasărilor și plăților, 

ce se derulează prin Trezoreria Gheorgheni, înregistrând în evidențele contabile 

operațiunile ce se impun; 

 urmărește executia cheltuielilor prevăzute în bugetul local, cât și a fondurilor 

extrabugetare și informează periodic primarul despre modul de realizare al acestora și 

propune măsurile necesare de luat, atunci când constată că acestea nu se realizează 

potrivit procedurilor legale; 

 verifică si analizează propunerile de modificare a bugetului propriu al comunei; 

 coordonează si controlează  activitatea de venituri și cheltuieli; 

 întocmeste listele de investitii aprobate de Consiliul Local Ciumani; 

 conduce contabilizarea activităților administrației publice locale, întocmește situații lunare 

și dări de seamă trimestriale; 

 răspunde de utilizarea corectă a creditelor bugetare; 

 ține legătura și colaborează cu auditorul; 

 asigură gestionarea fondurilor prevăzute în buget pe bază de ordine de plată si dispozitii 

bugetar; 

 asigură evidența și gestionarea patrimoniului comunei Ciumani, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 
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 exercită lucrări de salarizare a personalului Primăriei comunei Ciumani, lucrări de 

evidență și plata concediilor, 

 exercită lucrări pentru constituirea și reținerea garanțiilor gestionarilor din cadrul 

Primăriei comunei Ciumani. 

 

 8.COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR  

a)În domeniul achizițiilor publice: 
 Preia referatele de necesitate de l compartimentele de specialitate și răspundede 

centralizarea acestora, în vederea întocmirii programului annual al achizițiilor publice. 

Efectuează și răspunde de încadrarea pe coduri CPV a solicitărilor primate prin referatele 

de necesitate; 

 Verifică împreună cu referentul contabil al Primăriei Ciumani încadrarea în creditele 

bugetare a achizițiilor propuse de compartimentele de specialitate; 

 Întocmește și răspunde de Programul anual al achizițiilor publice  pe baza centralizării 

solicitărilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 Efectuează și supune spre avizare Primarului comunei , achizițiile publice prin cumpărare 

direct,prin intermediul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP); 

 Întocmește și supune spre avizare Primarului comunei, dosarul achiziției publice aferente 

cumpărărilor directe (referat de necesitate, referat de aprobare, contract/extrasul din 

catalogul electronic postat pe SEAP);  

 Elaborează și răspunde de calendarul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții 

publice; 

 Stabilește și supune spre aprobare Primarului comunei , criteriile de calificare și de 

selectție pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, aferente procedurilor de 

achiziții; 

 Stabilește și răspunde de formularele și modelele cuprinse în documentațiile de atribuire; 

 Răspunde de modul de stabilire a garanției de participare la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice; 

 Elaborează și răspunde de Strategia de contractare a procedurilor de achiziție publică; 

 Efectuază și răspunde de procedurile de achiziții publice online prin intermediul SEAP și 

răspunde de confidențialitatea datelor cuprinse în acestea; 

 Participă în comisia de evaluare a ofertelor în vederea aplicării procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziții publice; 

 Răspunde de respectarea principiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare privind 

nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, a utilizării eficiente a 

fondurilor publice, al transparenței și al asumării răspunderii în atribuirea contractelor de 

achiziții publice; 

 Întocmește rapoartele de atribuire a contractelor de achiziții publice; 

 Răspunde de comunicarea în termenele stabilite de lege a hotărârilor comisiei de 

evaluare a ofertelor, pentru toți ofertanții partizipanți la procedure; 

 Notifică contractantul, în urma solicitării responsabilului cu urmărirea contractului, cu 

privire la pretențiile emise asupra garanției de bună execuție, pe perioada derulării 

contractului; 

 Întocmește și răspunde de registrul de evidență a contractelor și comenzilor; 

 Întocmește și răspunde de îndosarierea dosarelor de achiziții publice, 
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b)În domeniul organizării licitațiilor publice: 

 Răspunde de organizarea licitațiilor publice pentru darea în chirie, concesionare, 

administrare  a bunurilor din domeniul public sau privat al comunei Ciumani. 

 Răspunde de organizarea licitațiilor publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul 

privat al comunei Ciumani. 

 

c)În domeniul managementului proiectelor, investiții 

 Coordonează activitățile din cadrul proiectelor supervizând direct echipa de proiect și alți 

colaboratori implicați; 

 b)Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și 

finanțatorii proiectelor; 

 c)Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele de finanțare, cu 

comentariile finanțatorului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului; 

 d)Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte 

semestriale către finanțatori, parteneri și beneficiar cu respectarea datelor prevăzute în 

contracte; 

 e)Asigură circulația informațiilor în cadrul proiectelor și pentru alte compartimente ale 

Primăriei comunei Ciumani, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și 

prezentând proiectul celorlalte compartimente; 

 f)Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informeaza la 

timp echipa de management despre problemele apărute si pe care nu le poate 

rezolva la nivelul sau. 

  Întocmește statistici cu privire la proiectele și investițiile derulate; 

 Participă la ședințele de lucru organizate în cursul derulării proiectelor/investițiilor; 
 Ține legătura cu finanțatorii proiectelor, precum și cu proiectanți, executanți, diriginte 

de șantier, etc. 
 Execută controlul financiar preventive la proiectele și investițiile în curs de derulare; 

 Certifică ”conform cu originalul” toate copiile actelor din dosarele 
proiectelor/investițiilor; 

 Pregătește noi proiecte pentru finanțarea unor investiții. 

 Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența 
atingerii obiectivelor propuse. 

 Evaluează impactul proiectului și îl comunică responsabilului de proiect, respectiv 
Primarului comunei Ciumani și finanțatorilor. 

 Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanentă a 
membrilor echipei de proiect. 

 Verifică  pontajul lunar pentru personalul echipei de proiect și transmite către  
Compartimentul contabilitate a Primăriei comunei Ciumani. 
 

d)În domeniul dezvoltării locale 

 Participarea activă în elaborarea unui studiu strategic de dezvoltare locală pentru 

comună; 

 Implicarea comunităţii locale în planificarea şi implementarea procesului de dezvoltare, 

organizarea de foruri cu diferite grupuri de interes în vederea elaborării strategiei de 

dezvoltare a comunei; 

 Acordarea asistenței  pentru firmele și ONG-urile din comună în întocmirea 

documentațiilor necesare atragerii de fonduri; 
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 Participarea în grupul de lucru pentru implementarea strategiei; 

 Evaluarea satisfacției locuitorilor și persoanelor juridice din comună, prin chestionare, 

anual; 

 Organizarea adunărilor comunale anual, sau ori de câte ori este necesar la dispoziția 

primarului comunei; 

 Inițierea,planificarea și organizarea evenimentelor social, culturale și sportive în comună; 

 Inițierea, planificarea și organizarea programelor care se leagă de tematica anuală; 

 Decontarea cheltuielilor ocazionate de evenimentele organizate, precum pregătirea și 

predarea la contabilitate a dărilor de seamă despre evenimentele organizate; 

 Atragerea de fonduri pentru  finanţarea evenimentelor organizate ce decurg din atribuțiile 

ei: evemimente organizate pentru comunitate, întâlniri cu localitățile înfrățite, acțiuni 

pentru protecția mediului înconjurător, și atragerea altori ajutoare de minimis; 

 Are grijă deosebită de necesitățile tinerilor din comunitate, însumă aceste necesități și 

înaintează primarului comunei împreună cu propunerile de rezolvare a acestora; 

 Organizează evenimente/acțiuni pentru dezvoltarea comunității locale; 

 Răspunde pentru organizarea evenimentului maturandus a tinerilor de 18 ani din 

comună; 

 Coordonează echipa de voluntari pe linie de organizare evenimente. 

 
e) În domeniul acordărilor titlului de cetățean de onoare, a medaliei Pro Urbe 

 înregistrează propunerile depuse; 

 are grijă ca toate propunerile să cuprindă actele stabilite prin art.8 alin.(2) din 

Regulament, 

 întocmeşte referatul şi proiectul de HCL  şi le înaintează Primarului- pentru medalie- 

pentru a fi aprobată iar pentru titlu, Comisiei de Specialitate a Consiliului Local pentru 

cultură, pentru a fi discutat ; 

 ține evidența titlurilor acordate printr-un registru special creat pentru aceasta ; 

 are grijă ca titularii titlurilor să primească toate drepturile ce decurg din obținerea acestor 

titluri ; 

 are grijă de Cartea de Onoare a comunei. 

 
f) În domeniul acordării finanțărilor nerambursabile  

 Evaluează și selecționează  proiectele cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice. 

 Ține evidența proiectelor și răspunde de informarea publică , precum transparența 

decizională ; 

 Răspunde de urmărirea derulării proiectelor,respectarea termenelor cuprinse în 

contractele de finanțare și depunerea decontării proiectelor împreună cu actele 

justificative; 

  Răspunde de îndosarierea tuturor actelor proiectelor finanțate. 

 

g) În domeniul ținerii legăturilor de înfrățire transfrontalieră 

 Este persoană de contact cu localitățile înfrățite; 

 Ține evidența localităților înfrățite precum și toate acțiunile și evenimentele organizate în 

legătură cu aceste înfrățiri; 

 Are grijă ca aceste înfrățiri să fie documentate de la începuturi; 

 Planifică și organizează primirea și deplasarea delegațiilor; 
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 Răspunde pentru ca fiecare relație de înfrățire să decurgă în conformitate cu normele în 

vigoare și în cadrul sumelor alocate; 

 Ține evidențe inițierilor de înfrățire. 

 
i) În domeniul IT 

 primeşte în gestiune infrastructura rețelei electronice de la primărie, punctul turistic și 

bibliotecă; 

 verifică periodic, din punct de vedere fizic şi funcţional, starea reţelei evaluează şi 

estimează necesităţile de intervenţie preventivă; 

 anunță necesitățile și defecțiunile, precum menţine legătura permanentă cu  societatea 

care asigură serviciile de mentenanţă pentru Primăria comunei; 

 răspunde de diagnosticarea rapidă şi corectă în caz de funcţionare necorespunzătoare a 

echipamentelor TIC din  primărie, bibliotecă, centrul turistic și centrul social; 

 supraveghează securitatea şi accesul utilizatorilor în reţea, verifică periodic paravanul de 

protecție a calculatoarelor; 

 asigură siguranța fiecărui calculator prin verificările antivirus periodice; 

 pentru păstrarea datelor și înregistrărilor aflate pe suporturi electronice,asigură salvarea 

acestora periodic; 

 ţine evidenţe ale stării tehnice a echipamentelor TIC ; 

 întocmeşte şi fundamentează necesarul de consumabile, piese de schimb şi lucrări de 

întreţinere-reparaţii a echipamentelor; 

 întocmește și ține la zi evidența parolelor utilizate la primărie, bibliotecă, centrul social și 

centrul turistic. 

 

9.COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN  

a)În domeniul auditului intern 

 întocmirea planului de audit intern anual; 

 efectuarea misiunii de audit intern conform programării aprobate de conducere pentru 

Primăria comunei Ciumani și celelalte entități ale Consiliului Local Ciumani; 

 urmărirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulația 

acestora și a sistemelor de contabilizare ; 

 verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea 

punctelor forte și a punctelor slabe; 

 analiza procedurilor; 

 efectuarea de controale interne de detectare;  

 comunicarea cu conducerea primăriei semnalând prin raport rezultatul controalelor 

interne; 

 verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea primăriei, 

conducerea școlii Kollo Miklos, SPAC și SC GOSPOD SERV SRL; 

 aplicarea normelor naționale de audit financiar (procedurile si principiile fundamentale 

care stau la baza activității ); 

 colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii și a exprima opinii 

asupra situatiilor financiare; 
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 utilizarea tehnicii sondajului, urmărind ca în emiterea unor judecăți, riscurile să fie cât 

mai mici; 

 se asigură ca toate înregistrările contabile transpun corect operații reale ( verificarea 

realității înregistrărilor ); 

 respectă termenele de întocmire a rapoartelor. 

 

b)În domeniul controlului intern managerial 

 Implementează și monitorizează Standardele de control intern managerial; 

 Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; 

 Coordonează procesul de identificare a riscurilor, realizează și actualizează registrul de 

riscuri; 

 Întocmește raportările obligatorii conform legislației în vigoare cu privire la sistemul de 

control intern managerial și depune rapoartele în termen; 

 Răspunde pentru actualizarea Standardelor de control intern managerial; 

 Este consilier de etică în cadrul Primăriei comunei Ciumani. 

 

 

c)În domeniul gestionării voucherelor de vacanță 

 răspunde pentru respectarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani, 

 are grijă ca voucherele de vacanță să fie recuperate de la salariații ale căror raport de 

muncă se încetează. 

 

d)În domeniul   cooperării cu Secretariatul tehnic al Strategiei naționale 

anticorupție: 

 Elaborarea planului sectorial propriu anti-corupție, 

 Evaluarea multi-criterială a atribuțiilor, 

 Elaborarea raportului de evaluare a riscului și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor 

de remediere a acestora, 

 Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți, 

 Informarea anticorupție a salariaților, 

 Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial 

propriu, 

 Înscrierea la secretariatul tehnic în vederea participării la evaluarea tematică anuală, 

 Analiza măsurilor suplimentareanticorupție ce pot fi implementate de Primăria comunei 
Ciumani. 

 
d) În domeniul controlului financiar preventiv  

 asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul 

comunei, eliberări de valori materiale pentru alte operațiuni speciale; 

 

 e)Consilier etică 

 actualizează periodică a Codului de conduită al Primăriei; 

 aduce la cunoștință  Codul de conduită către toate structurile Primăriei; 

 monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de 

către funcţionarii publici şi personalul contractual; 
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 întocmește rapoarte şi analize cu privire la modul de aplicare și respectare a Codului de 

conduită acestea; 

 desfășoară activitate de consiliere etică, pe baza solicitărilor salariaților.  

 

10.COMPARTIMENT TURISM, CLIPT 

 

 promovarea turismului din comună 

 elaborarea pachetelor turistice pentru destinaţii interne şi externe oferite de unităţile 

turistice din comuna Ciumani  

 planificarea şi organizarea programelor turistice interne – excursii, circuite, programe de 

week-end pentru grupuri sau turişti individuali, 

 conceperea şi realizarea de oferte promoţionale, 

 elaborarea, realizarea și distribuirea cataloagelor turistice, 

 promovarea programelor, ofertelor şi pachetelor turistice din comuna Ciumani către 

clienţi,  

 stabilirea unor relaţii optime cu clienţii şi cu reprezentanţii turismului din comună, 

 prospectarea pieţei de profil în vederea optimizării continue a serviciilor, participarea la 

expoziții turistice, 

 coordonarea programelor turistice, 

 cunoașterea în detaliu a traseelor și obiectivelor turistice din comună și din zonă, 

 organizarea și coordonarea diferitelor evenimente speciale, 

 soluționarea eficientă a tuturor solicitărilor clienților, 

 stabilirea relațiilor optime cu clienții și cu reprezentanții hotelurilor, pentru rezolvarea în 

timp util și în bune condiții a tuturor problemelor ocazionale, 

 desfășurarea și finalizarea cu succes a programelor turistice, 

 răspund pentru siguranța clienților pe parcursul desfășurării programului turistic, 

 răspund pentru obținerea și menținerea acreditării CLIPT, 

 răspund pentru obținerea statutului de ”Stațiune turistică” a comunei Ciumani, 

 organizează și răspund pentru funcționarea TAJHAZ , 

 țin legătura și întocmesc statistici despre muzeele și colecțiile din comună. 

 
11.COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL  

a) În domeniul registraturii 

 conduce registratura Primăriei comunei Ciumani; 
 primește și înregistrează cererile, petițiile; 
 primește și înregistrează reclamațiile apărute la serviciile publice locale și transmite 

mai departe pentru rezolvare viceprimarului sau administratorului SPAC, după caz; 

 primește și înregistrează anunțurile și transmite referentului responsabil cu afișarea 
acestora; 

 crează baze de date electronic. Înregistrările efectuează electronic; 
 ține registrul ordinelor de deplasare, eliberează ordine de deplasare; 

 gestionează poșta; 

 administrează poșta oficială electronică a Primăriei comunei Ciumani. 
 

b) În domeniul completării formularelor 
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 înmânează și acordă ajutor în completarea formularelor utilizate la Primăria comunei 

Ciumani. 

 informează cetățenii cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate. 

 

c) În domeniul  funcționării punctului de informare 

 organizează funcționarea corespunătoare a punctului de informare ; 

 oferă informații cu privire la funcționarea compartimentelor și a serviciilor publice; 

 oferă informații cu privire la programul de audiențe și programul de lucru cu publicul. 

 informează și îndrumă publicul, referitor la atribuțiile și competența compartimentelor 

primăriei, dând informații primare pentru diverse solicitări 

 afișează diferite anunțuri la vizierul primăriei. 

 

d) În domeniul telefoniei 

 preia comenzile telefonice din exterior și din interior și direcționează către destinatar, 

 preia faxurile și înaintează spre înregistrare la registratura primăriei. 

 

e) În domeniul copierii actelor 

 copiează actele solicitanților contra cost, 

 copiează actele necesare pentru diferite compartimente. 

 

f) În domeniul transparenței  

 asigură afișarea anunțurilor publice conform HG nr.831/2022 

 administrează  situl oficial al comunei Ciumani; 

 compune anunțurile publice, trimite spre publicare la TV cablu, precum afișează 

pe situl comunei;  

 redactează ziarului ”Csomafalvi hirlap”. 

 

12. COMPARTIMENT SPADPP –Serviciul public de administrare a domeniului 

public și privat  

 

 intreține și repară clădirile: sediul Primăriei, Căminul cultural, sala de sport, clădirea bazei 

multifuncționale, terenul de sport multifunctional, punctul de informare turistică, Baia 

comunală, Centrul social, terenul de joacă, imobile din domeniul public și privat al 

comunei, 

 întreține parcurile din domeniul public al comunei Ciumani, 

 urmărește starea clădirilor și a terenului de sport, precum a băilor și wc-urilor din clădiri. 

În cazul în care acestea necesită renovări sau reparații, întocmește fișa cu necesități și 

predă viceprimarului în timp util, 

 efectuează lucrări de curățire a clădirilor din domeniul public al comunei: aspirarea 

prafului, ștergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, măturarea spațiilor care nu se 

aspiră, spălatul geamurilor, ușilor,a mobilierului, faianței, dușumelei, gresiei, dezinfecția 

grupurilor sanitare zilnic, îngrijirea florilor din  holuri și din fața Primăriei 

 păstreză instalațiile sanitare și de încalzire centrală în condiții normale de funcționare; 

 colectează taxele pentru folosirea locurilor/clădirilor publice; 

 stabilește și urmărește respectarea orarelor de funcționare a clădirilor/locurilor publice; 
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 urmărește respectarea regulamentelor aprobate pentru folosirea locurilor/clădirilor 

publice. 

 

13.COMPARTIMENT  SVSU (Serviciul public pentru situații de urgență, funcționare 

microbuz școlar). 

 controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în comună, 

 îndrumă și controlează activitatea de apărare impotriva incendiilor inclusiv funcționarea 

serviciilor de urgență voluntare , 

 prezintă conducerii semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a 

capacității de apărare impotriva incendiilor, 

 răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar, 

 asigură identificarea, monitorizarea și evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de 

evenimente periculoase, 

 stabilește și urmărește îndeplinirea măsurilor și a acțiunilor de prevenire și de pregătire a 

intervenției, 

 participă la exerciții și aplicații de protecție civilă și conduce nemijlocit acțiunile de 

alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență 

desfășurate în comună, 

 asigură alarmarea populației din zona de risc , 

 propune anual prevederea în bugetul comunei a fondurilor necesare pentru cheltuielile 

desfășurării activităților de protecție civilă, 

 înștiințează primarul comunei despre factorile de risc din comună și le semnalează, de 

îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă, 

 menține în stare de funcționare mijloacele de transmisiune-alarmare, spațiile de 

adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența 

acestora și le verifică periodic, 

 este  responsabilul cu implementarea și urmărirea Programului de acțiune pentru zonele 

vulnerabile la nitrați din comuna Ciumani; 

 îndeplinește atribuțiile de agent de inundații; 

 răspunde pentru constatarea şi evaluarea pagubelor cauzate de animalele 

sălbatice,stabilirea răspunderii civile; 

 este responsabil cu neutralizarea deşeurilor animaliere; 

 este responsabil cu executarea responsabilităților stabilite de protocolul semnat între 

comuna Ciumani și SDEE Harghita; 

 este responsabil cu gestionarea în mod corespunzător a situațiilor operative pentru 

asigurarea climatului de siguranță publică în sezonul de iarnă și supravegherea modului 

de intervenție în sezonul rece  în comuna Ciumani; 

 este responsabil cu combaterea buruienii ambrozia la nivelul comunei Ciumani; 

 este responsabil SSM în cadrul Primăriei comunei Ciumani; 

 îndeplinește atribuțiile managerului de transport; 

 asigură funcționarea autobuzului școlar al comunei Ciumani. 

14. CABINETUL PRIMARULUI 
 

a) În domeniul activităților ADI 
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 ține evidența asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în care face parte Comuna 

Ciumani; 

 întocmește dosare privind activitățile ADI; 

 este persoană de contact cu aceste asociații. 

 

b) În domeniul legăturii cu Școala Gimnazială Köllő Miklós 

o este persoană de contact cu școala; 

o este membru în Consiliul de Conducere a Școlii; 

o ține evidența tuturor cererilor și solicitărilor școlii, în afara solicitării BVC; 

o reprezintă Primăria la evenimentele organizate de școală, în cazurile în care Primarul sau 

Viceprimarul nu pot fi prezenți; 

o urmărește și înaintează primarului propuneri cu privire la îmbunătățirea, ajutorarea 

sistemului de învățământ, pentru interesul tinerilor din comună. 

 

c)Consilier al primarului  

 Este consilier al primarului pe linie de politică de tineret, protecția mediului, online 

management și pe linie de relații cu ONG-urile; 

 Răspunde pentru transmiterea nevoilor, propunerilor, solicitărilor, observațiilor formulate 

de tinerii din comună; 

 Propune și elaborează proiectele de decizii privind promovarea intereselor tinerilor din 

comunitate din generația 15-35 ani ; 

 Este inițiatorul și coordonatorul activităților privind educația, cultura, protecția 

sănătății,sport, respectiv proceselor economice care privesc tinerii ; 

 Este elaboratorul și executorul programului ”Dute, dar nu fugi- Menj, de ne menekulj” 

inițiat pentru tinerii din comună; 

 Este răspunzător pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Ciumani, pentru 

defalcarea strategiei pe ramuri, organizează realizarea acestuia și urmărește realizările; 

 Realizează viziunea locală al UDMR; 

 Participă la ședințele Consiliului Local al comunei Ciumani în funcția sa de consilier 

personal al primarului; 

 Participă în echipele de implementare a proiectelor locale; 

 Inițiază, elaborează și implementează proiecte mici (nu de ordinul investițiilor, de 

exemplu: relații frățești, relații cu ONG-uri); 

 Răspunde pentru introducerea la Primăria comunei Ciumani al e-administrație; 

 Înlocuiește primarul comunei în atribuțiile ce le revin, de exemplu la ținerea legăturilor, 

participarea la ședințele asociaților de dezvoltare intercomunitară, la forumuri 

profesionale, etc. 

 Are atribuții în legătură cu construirea comunității; 

 Alte atribuții primite din partea primarului comunei Ciumani. 

CAPITOLUL IV – Primăria, operator de date cu caracter personal  
 
Art. 12. – Primăria Comunei Ciumani este operator de date cu caracter personal, exercitând 

atribuțiile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016. 

Art. 13. – În înțelesul Regulamentului (UE) 679/2016, următorii termeni se definesc astfel: 

Prin operator se înțelege persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau 
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altorganism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Art. 14. – Atribuțiile Primăriei, în calitate de operator de date cu caracter personal sunt 

următoarele: 

1. desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în condițiile șipentru 

îndeplinirea sarcinilor stabilite la art. 37 – 39 din Regulamentul UE; 

2. cartografiază prelucrările de date cu caracter personal efectuate, raportat laprevederile 

art. 30 din Regulament, după cum urmează: 

            2.1. identifică cu precizie prelucrările de date cu caracter personal 

efectuate:diferitele prelucrări de date cu caracter personal;categoriile de date cu caracter 

personal prelucrate;scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;persoanele 

care prelucrează aceste date;fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor. 

          2.2. păstrează evidența prelucrărilor de date cu caracter personal, în scris, inclusiv 

înformat electronic, aceasta cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30 alin. (1) din 

Regulamentul UE.  

3. identifică acţiunile care trebuie întreprinse pentru conformarea la cerinţele impuse de 

Regulament, având în vedere: 

           a) să colecteze și să prelucreze doar datele strict necesare pentru realizarea 

scopurilor; 

           b) să identifice temeiul legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 

6 din Regulament (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală); 

           c) să revizuiască/completeze informaţiile furnizate persoanelor vizate, astfel încât să 

respecte cerinţele impuse la art. 12 – 14 din Regulament; 

           d) să verifice existenţa clauzelor contractuale și să asigure actualizarea obligaţiilor 

persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cucaracter 

personal prelucrate; 

          e) să verifice măsurile de securitate implementate; 

4. prioritizează acțiunile în funcție de riscurile pe care le prezintă prelucrarea datelor 

cucaracter personal; 

5. aplică măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, extinderea 

dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate 

(după caz), obţinerea autorizării pentru transferurile de date în stateterţe (dacă este cazul); 

6. efectuează o evaluare de impact asupra protecției datelor, în condiţiile art. 35 din 

Regulament, în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal 

susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice; 

7. estimează riscurile asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelorvizate, 

luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurileprelucrării și 

utilizarea noilor tehnologii; 

8. asigură elaborarea procedurilor interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în 

orice moment; 

9. cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere, în îndeplinirea atribuțiiloracesteia; 

10. notifică autorității de supraveghere încălcarea securității datelor cu caracter personal,fără 

întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de 

aceasta, cu excepţia cazului în care este puţin probabil să genereze un riscpentru drepturile 

şi libertăţile persoanelor fizice; 
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11. informează persoana vizată, fără întârzieri nejustificate, cu privire la încălcareasecurității 

datelor cu caracter personal; 

12. consultă autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare atunci când 

evaluareaimpactului asupra protecţiei datelor prevăzută la art. 35 indică faptul că prelucrarea 

ar genera un risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului; 

13. furnizează autorității de supraveghere, atunci când o consultă, informații 

privind:scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate, măsurile şi garanţiile prevăzute 

pentruprotecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, datele de contact ale 

responsabiluluicu protecţia datelor, precum și orice alte informaţii solicitate; 

14. pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia, evidenţele 

privindprelucrarea datelor cu caracter personal; 

15. facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate în temeiul articolelor 15-22 (dreptu de 

acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul dea nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată); 

16. furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în 

temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună dela 

primirea cererii, perioadă ce poate fi prelungită la două luni, în condițiile stabilite prin 

Regulament; 

17. informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea 

cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de adepune o 

plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atacjudiciară; 

18. asigură instruirea personalului cu privire la obligațiile ce îi revin în raport cu 

protecțiadatelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

679/2016;19.  

19.îndeplinește orice alte atribuții, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016. 

 

CAPITOLUL V- Dispoziții finale 

 

Art. 15. Toate compartimentele vor studia, analiza și propune măsuri pentru raționalizarea 

permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței, sporirea vitezei de circulație a documentelor, 

urmărind fundamentarea legală a lucrărilor. 

În acest sens personalul care ocupă  funcții de conducere: 

a) răspunde de perfecționarea pregătirii profesionale a subordonaților și asigură mijloacele 

necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a activității; 

b) asigură securitatea materialelor cu conținut secret și răspund de scurgerea informațiilor și 

a documentelor din compartimentele respective. 

Art. 16. Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru 

păstrarea integrității patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la 

minimum a cheltuielilor materiale. 

Art. 17. Salariații au obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al 

compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare nou 

apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure 

la realizarea integrală a atribuțiilor instituției, la îmbunătățirea activității acesteia, atât în 

timpul programului de lucru, cât și în afara acestuia. 
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Art.18.  (1) Salariații prevăzuți de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru 

modificarea și completarea altor acte normative au obligația să depună sau să actualizeze 

declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. 

(2) Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat 

la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situația la data declarării pentru celelalte 

capitole din declarație, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010. 

 (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, 

persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative, au obligația să depună noi declarații de avere și declarații 

de interese. 

Art.19.   Neîndeplinirea integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează 

conform  Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și a Legii nr. 53/2003 

republicată – Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.20. Toate structuruile funcționale ale aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ciumani prezintă anual și ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate. 

Art.21. – Fiecare salariat din cadrul Primăriei Comunei Ciumani își desfășoară activitatea 

conform prezentului regulament, fișei postului, dispozițiilor Primarului, îndeplinind orice 

sarcină dispusă în scris sau verbal de conducerea Primăriei Comunei Ciumani. De asemenea, 

execută hotărârile Consiliului Local Ciumani ce le-au fost date spre aducere la îndeplinire. 

Art.22. – Compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Ciumani vor colabora cu comisiile 

de specialitate ale Consiliului Local Ciumani, în funcție de domeniul de activitate. 

Art.23. – Prezentul regulament cuprinde atribuțiile principale ale fiecărui compartiment 

funcțional și se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, care 

privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru salariații primăriei. 

Art. 24. – Conducătorii compartimentelor sunt obligați să asigure cunoașterea și respectarea 

de către întregul personal a regulamentului de față. 

Art. 25. – (1) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura fiecărui angajat. 

Personalul Primăriei Comunei Ciumani este obligat să cunoască și să respecte 

prevederile prezentului regulament. 

(2) Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au 

semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament. 

Art.26.  Prezentul regulament de organizare și funcționare se va actualiza ori de câte ori 

intervin modificări. 

 

 
 

Ciumani,la  2022. 
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