
Anexa nr. 3 la HCL nr.  101 / 2008 
CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

Art.1. Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in 
temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor 
administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale 
de interes deosebit. 
Art.2. Primaria Municipiului Deva, formata din Primar, Viceprimari, Secretar impreuna cu aparatul 
de specialitate al Primarului municipiului Deva, se organizeaza si functioneaza ca o structura 
functionala cu activitate permanenta, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si 
dispozitiile primarului,  solutionand problemelor curente ale colectivitatii locale. 
Art.3. Sediul Primariei este in municipiul Deva, Piata Unirii nr. 4, telefon 0254/ 21.34.35, fax 
0254/226.176, e-mail: primar@primariadeva.ro. 
Art.4. Structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si numarul de personal 
sunt stabilite in concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care dispune 
si cu respectarea dispozitiilor legale. 
Art.5. Primarul este şeful administraŃiei publice locale şi răspunde de buna organizare şi funcŃionare 
a acesteia, prin compartimentele  aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva. În 
exercitarea atribuŃiilor ce-i revin, Primarul emite dispoziŃii, care devin executorii după ce au fost 
aduse la cunoştinŃa publică sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate. O parte din 
atribuŃiile Primarului sunt exercitate de către viceprimari, în baza unor delegări de competenŃe 
stabilite prin dispoziŃie. 
Art.6. Numirea şi eliberarea din funcŃie a personalului din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva se face de către Primar, în condiŃiile legii. 
Art.7. Consiliul local aprobă regulamentul de organizare şi de funcŃionare a aparatului de 
specialitate , stabileşte competenŃele şi atribuŃiile personalului, în condiŃiile prevăzute de lege. 
Art.8. CondiŃiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancŃionarea şi eliberarea din funcŃie, 
drepturile şi obligaŃiile personalului din aparatul aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Deva sunt stabilite prin lege şi regulamente. 
Art.9. FuncŃionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva se bucură de 
stabilitate în funcŃie şi se supun prevederilor Statutului funcŃionarului public. 
Art.10. Conducătorii compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva vor colabora permanent în vederea îndeplinirii, la timp şi în mod corespunzător, a 
atribuŃiilor ce le revin din legi, hotărâri, dispoziŃii precum si din alte acte normative. 
Art.11. Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, periodic şi ori de câte ori este 
nevoie, în şedinŃele Consiliului local, rapoarte asupra activităŃii compartimentului. 
Odată cu prezentarea rapoartelor, şefii compartimentelor vor evidenŃia măsurile ce se propun a se lua 
în vederea imbunatatirii activitatii. 
Art.12. Instruirea personalului din cadrul aparatului de specialitate  de specialitate, pe probleme 
profesionale, se face prin participarea la cursuri de perfecŃionare. 
Art.13. Compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva pot fi  înfiinŃate, restructurate sau desfiintate prin hotărârea Consiliului local, în funcŃie de 
necesităŃi şi de specificul activităŃii, în limita mijloacelor financiare de care dispune. 
Art.14. Actele emanate de Consiliul Local vor fi semnate de către Primar sau de viceprimari în 
limita delegării atribuŃiilor si contrasemnate de Secretar. 
Art.15. Compartimentele functionale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Deva, potrivit competenŃelor stabilite prin prezentul 
regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraŃia publică locală. 
Art.16. Structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Deva sunt prevăzute în Organigramă si Statul de functii. 
Art.17. Conducerea fiecărei direcŃii este asigurată de un director executiv care are în subordine şefii 
de servicii, sefii de birouri si coordonatorii celorlalte compartimente, conform organigramei. 
Art.18. Directorii, şefii de servicii şi birouri, pe lângă activitatea profesională organizează, 
coordoneaza si controleaza realizarea sarcinilor de către subordonatii din compartimentele respective 
în care sens îndeplinesc următoarele atribuŃii: 
- primesc corespondenŃa repartizată de către conducerea primăriei şi o transmit pe baza de 
semnatura personalului din subordine în vederea soluŃionării, in termenul legal; 
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- urmăresc respectarea termenelor legale şi modul de rezolvare a corespondenŃei. 
- informează ori de câte ori este nevoie conducerea Primăriei asupra activităŃii desfăşurate în 

cadrul compartimentului, precum şi despre problemele din activitatea instituŃiilor şi agenŃilor 
economici de interes local; 

- participă la şedinŃele Consiliului Local; 
- asigură rezolvarea problemelor curente; 
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine a legislaŃiei în vigoare, 

utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea aportului fiecărui functionar public sau 
salariat, la rezolvarea cu competenŃă şi de calitate a tuturor atributiilor încredinŃate prin fişa 
postului, în raport de pregătirea profesională, si cu cerintele si responsabilitatile postului 
ocupat; 

- urmăresc respectarea precum si punerea in aplicare a dispoziŃiilor emise de Primar şi a 
hotărârilor adoptate de consiliu local; 

- asigură conditiile necesare rezolvarii în termen a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor primite de 
la cetăŃeni ; 

- asigură elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziŃii ; 
- elaborează rapoarte de specialitate în vederea adoptării proiectelor de hotărâri şi dispoziŃii; 
- controleaza modul in care sunt aplicate hotărârile de consiliul şi dispozitiile emise de Primar, 

date în competenŃa de rezolvare a serviciilor din subordine; 
- realizează colaborarea şi conlucrarea pentru rezolvarea problemelor complexe cu celelalte   

direcŃii de specialitate ale consiliului local; 
- întocmesc  fişele postului pentru personalul din subordine; 
- întocmesc programele de activitate ale compartimentelor pe care le conduc şi le prezintă spre 

aprobare şefului ierarhic superior ; 
- stabilesc măsurile necesare in vederea îndeplinirii în bune condiŃii a obiectivelor din 

programele de activitate; 
- coordoneaza şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele 

legale a acŃiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere; 
- asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul din subordine, a prevederilor din 

Regulamentul Intern, luând măsurile ce se impun; 
- în limita competenŃelor stabilite, reprezintă compartimentele pe care le conduc în relaŃiile cu 

alte compartimente de specialitate, direcŃii ale consiliului local, agenŃi economici, instituŃii 
publice şi persoane fizice; 

- coordoneaza si controleaza activitatea profesională a lucrătorilor din cadrul compartimentelor 
pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităŃii, capacităŃii şi 
competenŃei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinŃate; 

- asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, organizează şi 
controleaza documentarea de specialitate a personalului din subordine; 

- repartizează pe salariaŃi sarcinile şi corespondenŃa, dând îndrumările corespunzătoare pentru 
soluŃionarea acestora; 

- verifică, semnează sau avizează după caz, potrivit competenŃelor stabilite, lucrările şi 
corespondenŃa efectuată de personalul din subordine; 

- răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologice de către personalul din 
subordine în raport cu cetăŃenii oraşului; 

- întocmesc fişele de evaluare individuală pentru personalul din subordine, 
- răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităŃii de primire şi soluŃionare a petiŃiilor 

repartizate compartimentului; 
- îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea executivă şi deliberativă în domeniul său 

de activitate; 
Art. 19. Programul de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate  al Primăriei este 
stabilit prin Regulament Intern; 
Art. 20. FuncŃionarii publici, precum si personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Deva răspund după caz, disciplinar, administrativ, material, civil, sau penal 
pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuŃiilor ce le revin. 
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Art. 21. Conducerea Primăriei va putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul 
regulament. 

CAPITOLUL II 
ATRIBUłII SPECIFICE 

 

II.1. - STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI 
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI 

DEVA 
 

Art. 22. Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 
cuprinde urmatoarele compartimente functionale: 

 
A. DIRECłIA TEHNICĂ 

           DirecŃia tehnică este direcŃia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Deva care asigură îndeplinirea atribuŃiilor ce-i revin cu privire la dezvoltarea economico - socială a 
municipiului; 

DirecŃia tehnică asigură îndeplinirea atribuŃiilor ce-i revin cu privire la: 
− realizarea programelor de investiŃii de reŃele edilitare, de drumuri, construcŃii de locuinŃe şi a 
altor lucrări publice; 
− stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a municipiului,  
− organizează, coordoneaza şi verifică realizarea lucrărilor de reparaŃii curente, la construcŃiile 
aflate în administrarea unităŃilor de  învăŃământ; 
− face propuneri cu privire la refacerea şi protecŃia mediului înconjurător; 
− întocmeşte împreună cu organele de specialitate  programe privind protecŃia mediului 
înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigură realizarea acestor 
programe; 
 DirecŃia tehnică are în subordine următoarele compartimente functionale: 
� Compartimentul atribuire contracte de achizitii publice 
Biroul privatizare, programe dezvoltare cu urmatoarele compartimente: 
� Compartimentul Programe Dezvoltare; 
� Compartimentul Privatizare; 
Biroul Unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice 
� Compartimentul salubrizare, alimentare apa, canalizare, iluminat public 
� Compartimentul energetic 
� Compartimentul monitorizare si control activitati de transport public local 
 De asemenea, Directorul tehnic coordoneaza activitatea „Biroului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, Autorizatii si Disciplina in Constructii”. 

 
A 1. BIROUL PRIVATIZARE, PROGRAME DEZVOLTARE 
A 1.1. COMPARTIMENTUL PROGRAME DEZVOLTARE cu urmatoarele atributii: 
− elaborează şi redactează programe şi proiecte necesare îmbunătăŃirii activităŃii administraŃiei 
publice locale şi ridicării calităŃii vieŃii comunităŃii locale; 
− stabileşte legăturile cu forurile naŃionale (ministere, asociaŃii neguvernamentale, instituŃii de 
învăŃământ superior şi de cercetare, pentru promovarea şi derularea programelor de îmbunătăŃirea şi 
modernizarea administraŃiei publice locale; 
− stabileşte şi păstrează legătura cu forurile internaŃionale (Uniunea Europeană, Consiliul 
Europei, AgenŃia de Dezvoltare InternaŃională) pentru promovarea şi derularea de programe în 
interesul comunităŃii; 
− creează şi actualizează continuu baza de date cu informaŃii despre finanŃatori, (nume, adrese, 
direcŃii de finanŃare, sume minime şi maxime, termene limită, condiŃii de eligibilitate etc.) şi grant-
urile interne şi externe; 
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− elaborează şi redactează programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanŃare 
externă pentru investiŃii de interes local, îmbunătăŃirii calităŃii activităŃii din administraŃia publică 
locală şi a vieŃii comunităŃii locale în general; 
− iniŃiază şi asigură condiŃiile de aplicare a unor programe cu finanŃare internă sau externă în 
domeniile de infrastructură locală, participare cetăŃenească, marketing social, informatizarea 
serviciilor sau a altor programe; 
− la obŃinerea finanŃării îndrumă şi monitorizează derularea programelor, păstrând permanent 
legătura între finanŃatori şi instituŃie; 
− întocmeşte, în condiŃiile contractuale, rapoarte descriptive şi financiare parŃiale sau finale şi 
se ocupă de expedierea acestora către finanŃatori; 
− creează şi întreŃine un cadru adecvat parteneriatelor dintre administraŃia publică locală şi alŃi 
colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituŃii publice, etc.) pe diferite programe şi 
proiecte; 
− îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
executivă sau deliberativă. 

 
A 1.2. COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE cu urmatoarele atributii: 
−  analizează şi supune spre aprobare cererile şi documentaŃia privind aprobarea schimbării 
destinaŃiei  locuinŃelor, precum şi a spatiilor cu altă destinaŃie situate în clădiri colective de locuit şi 
stabilirea profilului potrivit prevederilor Legii locuinŃei nr.114/1996,   cu modificările şi completările 
ulterioare.  
− analizează contestaŃiile la profilul de activitate aprobat pentru unele unităŃi comerciale, de 
alimentaŃie publică, prestări servicii şi producŃie şi propune spre aprobare măsurile necesare conform 
legislaŃiei în vigoare. 
− analizează şi supune spre aprobare cererile şi documentaŃia privind desfăşurarea de activităŃi 
comerciale în spaŃiile publice existente, precum şi cele stabilite de Primăria municipiului Deva 
(pieŃe, târguri, oboare, manifestări cultural artistice) întocmind acordurile pentru desfăşurarea 
exerciŃiilor comerciale potrivit prevederilor Legii 650/2002. 
− analizează cererile şi supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea 
acordurilor pentru desfăşurarea exerciŃiilor comerciale eliberate, ca urmare a depunerii 
documentaŃiei suplimentare. 
− asigură corelarea datelor înscrise în acordul pentru desfăşurarea exerciŃiului comercial cu 
conŃinutul certificatului de urbanism şi al autorizaŃiei de construire. 
− analizează şi propune spre avizare programele de funcŃionare a unitaŃilor comerciale, de 
alimentatie publică, prestări servicii şi producŃie. Propune modificarea programului de funcŃionare în 
cazul nerespectării condiŃiilor impuse la eliberarea acordului pentru desfăşurarea activităŃii sau a 
prevederilor legale.Verifică reclamaŃiile şi supune spre soluŃionare contestaŃiile privitoare la 
programele de funcŃionare aprobate.  
− analizează şi supune spre aprobare cererile şi documentaŃiile depuse la Primăria municipiului 
Deva pentru eliberarea, modificarea, anularea sau suspendarea autorizaŃiilor de Persoane fizice şi 
AsociaŃie familială. 
− vizează anual autorizaŃiile de Persoane fizice şi AsociaŃie familială conform prevederilor 
legale. 
− analizează şi avizeaza solicitările privind activităŃile de comerŃ stradal, colaborând în acest 
sens cu Serviciul Urbanism şi  Serviciul comunitar pentru Cadastru şi Agricultură. 
− vizează anual autorizaŃiile emise potrivit Legii 38/2003, conform prevederilor legale. 
− efectuează controale în vederea stabilirii compatibilităŃii documentelor depuse cu situaŃia 
existentă la locul desfăşurării exerciŃiilor comerciale în vederea eliberării acordului Primăriei, 
precum şi respectarea ulterioară a condiŃiilor impuse prin acordurile pentru desfăşurarea exerciŃiilor 
comerciale aprobate. 
− tine evidenŃa tuturor agenŃilor economici din municipiu care desfăşoară activităŃi comerciale, 
de alimentaŃie publică, prestări servicii şi producŃie, furnizând informaŃiile necesare servicilor 
existente în Primaria municipiului Deva şi a altor instituŃii interesate. 
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− analizează şi controlează modul de desfăşurare a practicilor comerciale în ceea ce priveste 
"vânzarea de lichidare" şi "vânzarea de soldare" în conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a 
O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă. 
− pregăteşte referate şi informări referitoare la acordurile de funcŃionare eliberate agenŃilor 
economici. 
− verifică dacă comercianŃii efectuează acte de comerŃ cu îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de 
lege şi dacă desfăşoara activităŃi comerciale în locurile aprobate. 
− verifică şi menŃine sub supraveghere agenŃii economici care prin activitatea lor perturbă 
ordinea şi liniştea publică. 
− verifică dacă activitatea de comerŃ stradal se desfăşoară potrivit hotărârilor Consiliului local 
al municipiului Deva, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora. 
− controlează pieŃele agro-alimentare şi celelalte spaŃii publice, locurile de agrement şi 
parcurile de distracŃii luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficienŃelor constatate. 
− constată contravenŃiile la dispoziŃiile legale în materie şi aplică sancŃiunile corespunzătoare. 
− răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizările, propunerile şi reclamaŃiile 
referitoare la problemele legate de activitatea specifică serviciului . 
− colaborează cu toate compartimente de specialitate din Primăria municipiului Deva în 
vederea desfăşurării unor activităŃi complexe.  
− Controleaza modul in care sunt aplicate hotărârile Consiliului local al municipiului Deva în 
domeniul comerŃului, alimentaŃiei publice, prestărilor de servicii şi producŃie, exercitarea acestor 
activităŃi numai în locurile autorizate, întocmeşte acordurile şi avizele prevăzute de lege pentru 
desfăşurarea acestor activităŃi. 
− intocmeşte rapoarte de specialitate  şi face propuneri pentru proiecte de hotărâri, in vederrea 
discutarii acestora in plenul consiliului local;  
− colaborează cu Oficiul Registrului ComerŃului, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice, 
DirecŃia de Sănătate Publica, PoliŃia Economică, PoliŃia Sanitar Veterinară, Garda Financiară, 
Oficiul pentru ProtecŃia Consumatorilor, AgenŃia de ProtecŃia Mediului, Pompieri, în vederea 
desfăşurării corespunzatoare a activităŃii unităŃilor comerciale de alimentaŃie publică, prestări servicii 
şi producŃie. 
− asigură înregistrarea corespondenŃei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea 
prevederilor legale şi în termenele stabilite. 
− asigură evidenŃa înregistrării Registrelor Unice de Control prvăzută de Legea252/2003. 
− asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează. 
− compartimentul îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local 
municipal sau dispoziŃii ale Primarului municipiului Deva, ori primite de la şefii ierarhici. 
 
A2. BIROUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZAREA 
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE cu urmatoarele 
atributii: 
A2.1. COMPARTIMENTUL SALUBRIZARE, ALIMENTARE APA, 
CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC 
A) in domeniul monitorizarii serviciilor comunitare de utilitati publice 
- pregatirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice, in colaborare cu operatorii existenti si prezentarea acestora autoritatilor administratiei 
publice locale, municipale sau judetene, spre aprobare; 
- implementarea strategiilor locale, municipale sau judetene pentru accelerarea dezvoltarii 
serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizarea rezultatelor fiecarui operator; 
- asigurarea conformitatii clauzelor atasate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilitati publice cu prevederile Strategiei nationale; 
- pregatirea si trimiterea raportului de activitate catre birourile de monitorizare de la nivel de 
prefectura; 
- asistarea operatorilor de interes local, municipal sau judetean si a consiliilor locale, 
municipale sau judetene in procesul de accesare a fondurilor pentru investitii; 
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- prezentarea rapoartelor de activitate si supunerea acestora spre aprobarea consiliului local, 
municipal sau judetean; 
- pregatirea si supunerea spre aprobare a ajustarilor strategiei locale, municipale sau judetene 
prin consultari cu autoritatile responsabile; 
- administrarea relatiei cu reprezentanti ai UE, ai institutiilor financiare internationale, ai 
bancilor si ai autoritatilor administratiei publice centrale; 
B) in domeniul activitatii de coordonare si control servicii publice : 
− participa la lucrarile comisiilor de licitatie si selectie de oferte in vedere atribuirii de contracte 
de lucrari in interesul municipiululi 
− participa la lucrarile comisiilor de receptie a lucrarilor de investitii realizate de catre serviciile 
publice 
− participa, alaturi de alte institutii publice, la efectuarea de controale pe raza municipiului 
Deva 
− constata si aplica sanctiuni contraventionale 
− face propuneri de buget in fiecare an si le fundamenteaza pentru activitatile de salubrizare 
stradala, ecarisaj, deszapezire si zone verzi. 
− organizeaza, in colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a 
municipiului Deva. 
− verifica asigurarea curateniei si igienizarii domeniului public si privat al municipiului Deva 
pietelor agroalimentare, a malurilor apelor curgatoare, a terasamentelor de cale ferata, reteaua 
stradala etc. 
− controleaza buna intretinere a zonelor verzi, a bazelor de agrement si sport, terenurilor de joaca 
pentru copii, fantanilor arteziene, izvoarelor publice si monumentelor istorice. 
− participa la receptia lucrarilor de intretinere efectuate in parcuri si zone verzi, baze de agrement 
si sport, terenuri de joaca pentru copii, fantani arteziene, izvoare publice si monumente istorice. 
− urmareste prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-l pot avea substantele si 
deseurile de orice natura si anunta autoritatile teritoriale pentru protectia mediului privind activitatile 
neconforme cu dispozitiile legale. 
− participa la organizarea si luarea masurilor de aparare impotriva fenomenelor meteorologice 
periculoase si a calamitatilor naturale. 
− organizeaza si coordoneaza activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Deva. 
− organizeaza si coordoneaza activitatea de deratizare si dezinsectie pe teritoriul municipiului 
Deva. 
− asigura elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local al municipiului Deva si 
Primariei, ce privesc activitatile de care raspunde. 
− constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta prin 
imputernicirea primarului. 
− verifica la fata locului si solutioneaza sesizarile si reclamatiile facute de cetateni care se refera la 
activitatile de care raspunde. 
− colaboreaza cu celelalte compartimente functionale pentru rezolvarea atributiilor sppecifice. 
− controleaza si receptioneaza zilnic, sub aspect cantitativ si calitativ lucrarile de salubritate sau 
deszapezire. 
− verifica zilnic modul de asigurare a curateniei si ordinii pe domeniul public si privat al 
municipiului Deva. 
− verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta normele de protectie a mediului 
inconjurator. 
− asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deseurilor, reciclarea si 
reintroducerea lor in circuitul productiv. 
− asigura intocmirea bancii de date in vederea cuprinderii in sistemul informatic a datelor fizice 
si financiare ce decurg din documentele de activitate.  
− asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza. 
− saptaminal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 
sesizarile primite pentru solutionare. 
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− compartimentul executa si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin 
hotarari ale consiliului local municipal, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici. 
C) in domeniul activitatii de protectie a mediului 
− supravegheaza aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amanajarea teritoriului, in 
acord cu planificarea de mediu; 
− supravegheaza agentii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de 
poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvolta sisteme de colctare a desurilor 
refolosibile; 
− adopta programe pentru dezvoltarea retelelor, de colectare a apelor pluviale, de aprovizionare 
cu apa potabila pentru spatii de epurare a apelor uzuale ale localitatilor precum si pentru transportul 
in comun; 
− asigura servicii cu specialistii in ecologia urbana si protectia mediului si colaboreaza in acest 
scop cu autoritatiile competente pentru protectia mediului; 
A 2.2. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SI CONTROL ACTIVITATI 
DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
- acorda licente de transport public local de calatori 
- primeste documente pentru inmatricularea autovehiculelor lente care circula ocazional pe 
drumuri publice, elibereaza certificate de inmatriculare si numere de inregistrare pentru acestea 
- elibereaza documente pentru radierea autovehiculelor 
− concesionează/ închiriază prin licitaŃie publică  mijloacele de transport şi  infrastructura 
aferente serviciilor de transport public local de călători; 
− creează un sistem relaŃional cu operatorii de transport, călătorii, alte instituŃii ale statului; 
− asigură tipărirea, difuzarea, controlul, gestiunea şi distribuŃia legitimaŃiilor de călătorie; 
− întocmeşte  documentaŃiile solicitate de consiliul local; 
− stabileşte  reŃeaua  de trasee de transport public local de călători, precum şi  programele de 
circulaŃie pentru fiecare traseu; 
− stabileşte  strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători în 
concordanŃă cu strategia şi direcŃiile de dezvoltare a transportului judeŃean, preconizate de Consiliul 
judeŃean; 
− urmăreşte  modul de respectare şi îndeplinire a obligaŃiilor contractuale asumate de operatorii 
de transport autorizaŃi; 
− stabileşte  modul de formare a tarifelor şi  modul de respectare a acestora de către operatorii 
de transport; 
− urmăreşte  modul de subvenŃionare a transportului şi a categoriilor de călători care pot 
beneficia de aceste subvenŃii sau de gratuităŃi; 
− urmăreşte  modul cum sunt Ńinute evidenŃele contabile ale operatorilor de transport care 
beneficiază de subvenŃii; 
− controlează  operatorii de transport privind continuitatea în respectarea criteriilor pe baza 
cărora  s-a realizat autorizarea acestora, precum şi respectarea contractelor de concesiune şi a 
caietelor de sarcini; 
− întocmeşte  studiile de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea 
transportului local şi a infrastructurii aferente; 
− întocmeşte  regulamentul de desfăşurare a transportului public local de călători, pentru 
fiecare tip de transport: auto, tramvaie, troleibuze; 
− Ńine evidenŃa în registru special a mijloacelor de transport şi a inspecŃiilor tehnice periodice 
valabile; 
− analizează permanent a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanŃă de către 
operatorii de transport; 
− organizează, monitorizează şi controlează activitatea operatorilor de transport public local de 
călători; 
− controlează activitatea operatorilor de transport cu privire la calitatea serviciului de transport 
public local de călători prestat şi respectarea de către aceştia a prevederilor caietelor de sarcini; 
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− aplică hotărârile consiliului local cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public 
local de călători cu mijloace auto, troleibuze şi tramvaie; 
− organizează concesionarea executării transportului public local de călători, precum şi 
concesionarea / închirierea mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente, după caz, 
operatorilor de transport autorizaŃi; 
− asigură urmărirea în trafic a modului cum mijloacele de transport execută serviciul respectiv; 
− urmăreşte  îndeplinirea condiŃiilor de protecŃie a mediului, de igienizare a mijloacelor de 
transport şi a staŃiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor, 
− urmăreşte  desfăşurarea transportului public local de călători în condiŃii de regularitate, 
confort şi siguranŃă; 
− asigură  prestarea transportului public local de călători în condiŃii civilizate, cu mijloace de 
transport moderne şi la tarifele cele mai accesibile; 
- verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de transport persoane – bunuri 
in regim de taxi 
- vizeaza la fiecare 5 ani autorizatiile de transport persoane – bunuri in regim de taxi , 
verificand infdeplinirea conditiilr ce au stat la baza emiterii autorizatiilor 
- asiogura desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiiolr taxi conform Legii nr. 38 / 2004, 
modificata si completata 
- intocmeste proiectul contractului de delegare a gestiunii pe care il supune aprobarii 
Consiliului Local si urmareste semnarea contractelor de delegare cu fiecare transportator autorizat, 
pe baza autorizatiei de transport si a numarului de autorizatii taxi obtinuta 
- verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de transport in regim de 
inchiriere 
- verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii pentru executarea serviciului 
de inchirieri de autoturisme 
-  verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii pentru dispeceratele taxi 
-  tine evidenta autorizatiilor taxi atribuite pe tipuri de servicii ( transport de persoane – bunuri 
in regim taxi, transport persoane in regim de inchiriere si serviciul de inchiriere de autoturisme ) si al 
contractelor de delegare a gestiunii in registrul special de atribuire 
- elibereaza si verifica lipirea ecusoanelor de tip autocolant pe autoturismele AUTORIZATE 
- verifica incheierea de catre transportator a asigurarii persoanelor trasnportate si a bagajelor 
acestora sau a bunurilor transportate 
- asigura respectarea drepturilor si intereselor transportatorilor autorizai si accesul lor 
transparent si nediscriminatoriu la piata transportului public local 
- realizeaza consultarea asociatiilor profesionale de profil conform cerintelor legale 
- propun consiliului local spre aproare numarul maxim de autorizatii taxi, nivelul tarifelor de 
distanta maximale, locurtile de asteptare a clientilor sau de statiobnare a taxiurilor, forma ecusonului 
tip autocolant si alte prevederi necesare bunei organizari se executari a serviciului de transport in 
regim taxi 
- realizeaza controlul modului cum sunt respectrate prevedereile Legii nr. 38 / 2004, 
modificata si completata, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport 
in regim taxi, precum si prevederile regulamentelor de organizare si executare a serviciului de 
transport in regim taxi 
- intocmeste referatul prin care propune suspendarea sau retragerea autorizatiei de transport si / sau 
de taxi atunci cand se constata nerespectarea prevederilor legale 
- retine autorizatia taxi daca la controlul efectuat lipseste ecusoinul sdau unul din actele prevazute a 
fi la bordul autovehiculului 
- organizeaza baza de date privind activitatea profesionala, evid4nta abaterilor de al conduita 
profesionala si a sancitunilor pentru aceste abateri ce constituie cazierul de conduita profesionala, 
conmform prevederilor legale 
A 2.3. – COMPARTIMENTUL ENERGETIC cu urmatoarele atributii: 
- elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale programul propriu de 
modernizare si dezvoltare a SACET 
- identifica zonele unitare de incalzire 
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- elaboreaza in conformitate cui reglementarile cadru emise de ANRSC si supune spre aprobare 
autoritatii administratiei publice locale urmatoarele : 
  - regulamenul serviciului public de alimentare cu energie termica 

- caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica 
si pentru exploatarea SACET 
- contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, 
dupa caz 

- urmareste realizarea obiectivelor cuprinse in programul propriu de modernizare si dezvoltare a 
SACET 
- urmareste indeplinirea clauzelor contractuale in cazul gestiunii delegate 
- comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente 
controleaza modul de desfasurare a activitatii privind repartizarea costurilor energiei termice in 
condominii 
- furnizeaza si inainteaza catre autoritatea administratiei publice locale datele preliminare necesare 
fundamentarii si elaborarii strategiei de valorificare pe plan loca a potentialului resurselor energetice 
regenerabile 
- propune solutii de valorificare pe plan local a potentialului resusrelor energetice regenerabile 
- elaboreaza si urmareste realizare aprogramului de contorizare a SACET 
 
A 4. COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZITII 
PUBLICE cu urmatoarele atributii: 
 
a) analiza investitiilor: 
- se identifica necesitatea si oportunitatea investitiilor: se primeste un referat de necesitate din 
partea unui compartiment din cadrul Aparatului de specialitate  de specialitate al Primarului sau din 
partea unui serviciu public din subordinea Municipiului Deva, sau de la scoli si licee 
- se primesc adrese si sesizari din partea cetatenilor, asociatiilor dse proprietari, scolilor si liceelor 
din municipiul Deva in care se precizeaza problemele si necesitatile din cadrul Primariei 
municipiului Deva 
  - se intocmste un Referat de necesitate  de catre unul din membrii compartimentului in care se 
justifica necesitatea achizitionarii unui produs, a unui serviciu sau necesitatea elaborarii unui Studiu 
de Fezabilitate pentru o investitie pe care dorim sa o realizam;  In continutul acestui Referat se 
estimeaza suma necesara pentru respectiva achizitie si se propune alocarea fondurilor necesare la 
elaborearea bugetului sau la rectificarea acestuia. Se preciazaea de asemenea capitalul bugetar la 
care se doreste sa se aloce respectivele fonduri. 
b) organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice: 
1) Alegere procedurii de achizitie publica: 
- in urma unui referat de necesitate elaborat de unul din compartimentele din cadrul Aparatului de 
specialitate  de speciualitate al municipiului Deva se intocmeste o Nota Justificativa; 
- in cadrul acestei notae justificative se precizeaza categoria de produsew, servicii sau lucrari care 
trebuie achizitionate ; 
- se identifica codul CPSA sau CPV al achizitiei ; 
- se estimeaza valoarea achizitiei ; 
- se precizeaza pozitia din buget unde au fost alocate fonduri pentru respectiva achizitie, precum si 
suma cuprinsa ; 
- se justifica achizitia, potrivit motivatiilor exprimate in referatele de necesitate ; 
- se verifica daca pana in prezent sau mai achizitionat produse, servicii, lucrari similare ; 
- se fundamenteaza alegerea altei proceduri decat cea de licitattie ; 
- se compara valoarea estimata a achizitiei cu pragurile valoric de la art. 124 din OG nr 34/2006 
2)  Organizarea procedurii de achizitie publica:  
- Elaborarea Dispozitiei si a Referatului aferent: prin aceasta dispozitie se aproba organizarea 

procedurii de achizitie publica care a fost aleasa prin Nota Justificativa. De asemenea prin acesta 
Dispozitie se numesc membrii comisiei de evaluare a ofertelor si se fixeaza data cand trebuie 
depuse ofertele si data cand are loc evaluarea ofertelor. 
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- Se precizeaza temeiul legal din OG nr. 34/2006 in baza caruia se desfasoara respectiva procedura 
de achizitie publica precum si temeiul legal din Legea 215/2001 in baza caruia se va emite 
respectiva Dispozitie; 

- Elaborarea si trimiterea la Monitorul Oficial a anunturilor de: intentie, participare si de atribuire: 
- se identifica achizitiile pentru care trebuie anunturi de intentie (se compara cu pragurile 
valorice din OG nr. 34/2006), se elaboreaza aceste anunturi si se trimit spre tiparire la Monitorul 
Oficial. Acest anunt se intocmeste dupa modelul din OG 34/2006. 

- se identifica achizitiiile pentru care trebuie anunturi de participare (se compara cu pragurile 
valorice din OG nr. 34/2006), se elaboreaza aceste anunturi si se trimit spre tiparire la 
Monitorul Oficial. Acest anunt se intocmeste dupa modelul din OG 34/2006. 

- In urma desfasurarii unei proceduri de licitatie, in maxim 30 de zile de la semnarea 
contractului trebuie transmis un anunt de atribuire. Acest anunt se intocmeste dupa modelul 
din OG 34/2006 

- Se elaboreaza “Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor” - in cadrul acesteia se 
precizeaza: informatii despre autoritatea contractanta, cerintele minime de calificare cu privire la 
eligibilitate, inregistrare, capacitatea tehnica si economica, caietul de sarcini, instructiuni privind 
datele limite respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, instructiuni privind modul de 
elaborare si prezentare a propunerii financiare, criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica, precum si alte precizari. Aceasta se intocmeste de catre membrii comisiei de 
evaluare; 

- Se publica in SEAP anunturile de intentie si participare precum si documentatiile pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei; 

- Se evalueaza ofertele primite prin SEAP de catre membrii comisiei de evaluare a ofertelor si se 
declara oferta castigatoare; 

- Se intocmesc si se transmit: Comunicarile privind rezultatul procedurii de achizitie publica: in 
comunicarile catre ofertantii declarati necastigatori se precizeaza motivul pentru carew oferta lor 
a fost descalificata sau declarata necastigatoare si numele ofertantului castigator. In comunicarile 
catre ofertantii declarati castigatori se precizeaza data dupa care sunt ivitati sa incheie contractul; 

- Se incheie contractul de achizitie publica: se intocmeste un contract de achizitie publica dupa 
modelele existente, care se asdapteaza la situatiile concrete pe care le avem; se transmite (prin 
email, fax) un exemplar la furnizor, prestator si se cere parerea acestuia; sa cede de comun acord 
asupra clauzelor contractului; se semneaza contractul si se inregistreaza; Atunci cand este cazul 
se incheie si acte aditionale in urmatoarele conditii: uneori este necesara modificarea unor clauze 
din contract, deoarece intervin unele situatii neprevazute; aceste acte aditionale se incheie mai 
ales dupa desfasurarea unor proceduri de negociere cu o singura sursa; se rtefera in principal la 
modificarea termenelor contractelor si a pretrilor acestora; 

- întocmeşte documentele privind clasificarea finală a ofertanŃilor pe baza ofertelor financiare 
şi a calităŃilor tehnice stabilite în documentele licitaŃiei, sau prin apreciere directă, conform actelor 
normative în vigoare; 
- negociază preŃurile pentru achiziŃiile de bunuri şi de servicii de la furnizorii unici; 
- întocmeşte şi supune aprobării documentele de negociere; 
- testează preŃurile practicate pentru achiziŃionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, 
pentru care ofertanŃii refuză să prezinte în scris oferte de preŃ, purtând semnătura şi ştampila 
acestora, le consemnează şi le supune aprobării conducerii Primăriei municipiului Deva 
- Ńine legătura cu furnizorii din Ńară pentru procurarea de oferte şi testarea preŃurilor pentru 
achiziŃiile de bunuri şi de servicii; 
- difuzează documentele de negociere aprobate precum şi valorile de contractare pentru 
produsele licitate şi adjudecate; 
- întocmeşte notele de comandă pentru bunurile şi serviciile adjudecate; 
- primirea si rezolvarea contestatiilor;  
- intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse; 
c) urmarirea investitiilor: 
1) Receptia lucrarilor, produselor si serviciilor 
- se intocmesc urmatoarele tipuri de receptie : 
- - recetia documentaztiilor tehnice si economice,  
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- receptia bunurilor si serviciilor 
- receptia lucrarilor de investitii careaceasta comisie difera pentru fiecare din situatiile prezentate 

mai sus)  poarte fi : partiala sau totala ; 
- Aceste receptii se realizaeaza dupa urmatoarea metodologie  : exista o Dispozitie a 
Primarului in care este o numita o comisie de receptie (din care fac parte membrii din 
Compartimentul nostru si din alte compartimente . Persoana  din compartimentul nostru responsabila 
 pentru respectiva achizitie intocmeste procesul verbal de receptie in 2 exemplare si il duce, 
impreuna cu respactiva documentatie la membrii comisiei care se vor pronunta asupra receptie ; 
  
- se receptioneaza de catre comisiile de receptie cantitativ si calitativ: lucrarile (trebuie sa 

corespunda cu devizul oferta si situatiile de lucrari), produsele siserviciile trebuie sa fie in 
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini; 

2) Vizarea facturilor 
- se ia factura de la registratura ; 
- se identifica carei achizitii ii corespunde respectiva factura ; 
- se varifica ddaca a fost efectuata o receptie calitativa si cantitativa pentru produsul, serviciul sau 

lucrarea a carei contravaloare se regaseste pe factura si daca nu se realizeaza respectiva receptie ; 
- se verifica daca contravaloarea acelei facturi se regaseste in contractul pentru respectiva 

achizitie ; in acest sens se intocmeste un tabel in care se inscriu valorile facturilor anteriare si a 
celei prezente. Totalul acestora se compara cu suma din contract, urmarindu-se sa nu se 
depaseasca valorile din contract ; 

- se urmareste ca suma din respectiva factura sa fie prinsa in bugetul local, comparandu-se aceasta 
suma cu  diferenta dintre suma prinsa in buget si platile efectuata pana in acel moment de la acea 
pozitie bugetara ; 

- se avizeaza factura cu stampila « Bun de plata » si semnatura persoanei din compartiument care 
s-a ocupat de respectiva achizitie ; 

- se competeaza anexele 1 si 3, care se iau de la Biroul Buget Contabilitate 
- se trece factura in Registrul pentru facturi al compartimentului nostru ; 
- se ataseaza la factura urmatoarele documente :  - copie dupa contractul de achizitie ; 
- urmăreşte contractarea şi decontarea lucrărilor la obiectivele de investiŃii în colaborare cu 
compartimentele funcŃionale interesate ; 
- urmăreşte execuŃia bugetară a capitolului investiŃii ; 
- verifică, din punct de vedere tehnic de specialitate, ofertele de lucrări şi prestări servicii; 
- urmăreşte derularea execuŃiei lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii în teren ; 
- verifică situaŃiile de lucrări ce se execută şi propune acceptarea lor la plată; 
- urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si 
termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se 
de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.  
- conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau activitati. 
- coordonează activitatea de investiŃii pe obiective şi surse de finanŃare, atât cele proprii cât şi 
cele ale SERVICIILOR aflate sub autoritatea Primăriei ; 
- întocmeşte planul anual de investiŃii, respectiv lista obiectivelor şi a dotărilor prin 
centralizarea propunerilor făcute de compartimentele funcŃionale ; 
- asigură, împreună cu serviciul buget – contabilitate, obŃinerea vizelor necesare de la organele 
în drept şi deschiderea finanŃării pentru obiectivele de investiŃii aprobate ; 
- asigură pregătirea documentaŃiilor pentru avizarea şi aprobare a  indicatorilor tehnico-
economici pentru fiecare obiectiv de investiŃii ; 
- întocmeşte informări în domeniile de specialitate ; 
- face demersurile necesare pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate 
pentru investiŃii pe capitole şi obiective în timpul execuŃiei bugetare, împreună cu serviciul  buget – 
contabilitate ; 
- desfăşoară activitatea necesară de supraveghere tehnică şi de dirigenŃie de şantier pentru 
lucrările de investiŃii, reparaŃii şi lucrări de întreŃinere la obiectivele aparŃinând patrimoniului 
Primăriei ; 
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- face propuneri pentru finanŃarea lucrărilor de reparaŃii la unităŃile de învăŃământ, asigură 
repartizarea acestora pe unităŃi ; 
- pregăteşte şi asigură recepŃia lucrărilor de reparaŃii sau de investiŃii, conform standardelor în 
vigoare; 
- asigură întocmirea cărŃii tehnice a construcŃiei pentru obiectivele de construcŃii; 
- propune şi întocmeşte studii pe care le supune aprobării autorităŃii locale pentru dotări cu 
bunuri de utilitate publică; 
-  întocmeşte dările de seamă statistice trimestrial şi anual ; 
- prezintă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte cu privire la activitatea 
desfăşurată în cadrul serviciului; 
- participă la întocmirea documentaŃiilor pentru obŃinerea de fonduri de la instituŃii financiare 
internaŃionale; 
− solicită , analizează şi tine evidenŃa ofertelor de preŃ; 
− propune componenŃa comisiilor de licitaŃii şi a comisiilor de evaluare; 
- urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăŃenilor şi ale agenŃilor economici; 
- respectă prevederile legale privind păstrarea confidenŃialităŃii documentelor de licitaŃii şi a 
securităŃii acestora; 
− urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori 
apar incalcari ale clauzelor contractuale. 
− colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea 
programelor anuale de achizitii publice. 
− controleaza in colaborare cu celelalte compartimente functionale, inregistrarea mijloacelor 
fixe si obiectelor de inventar in evidentele contabile. 
− solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata. 
− saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 
sesizarile primite pentru solutionare. 
_ alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului 
− elaboreaza propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si 

intretinerea domeniului public , parcari, strazi, drumuri, trotuare ; 
− elaboreaza propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si 

intretinerea retelei de apa si canalizare ; 
− elaboreaza  propuneri pentru lucrarile de dotare si mobilare a domeniului public la parcari 

publice autorizate, artere de circulatie si intersectii de artere de circulatie, de asemenea urmareste 
conservarea acestor dotari, conform celor stabilite prin documentele de urbanism si amenajarea 
teritoriului elaborate si avizate;  

− supravegheaza si coordoneaza efectuarea lucrarilor de intretinere sau reparare a instalatiilor 
luminoase de semnalizare ( semafoare )inclusiv aparatele de dirijare electronica; 

− coordoneaza realizarea lucrarilor  de implementare a semnelor si indicatoarelor de circulatie 
precum si cele cu denumirea de strazi sau a altora de orientare menite sa asigure desfasurarea 
normala a circulatiei rutiere si pietonale; 

− face propuneri in vederea aprobarii traseelor de circulatie rutiera in interiorul localitatii pe 
categorii de autivehicule inclusiv stabilirea locurilor de parcare sau interzicerea parcarii-dupa 
caz; 

− asigura siguranta circulatiei rutiere si pietonale , executand marcajele rutiere si pietonale; 
− participa la pavoazarea municipiului cu ocazia sărbătorilor de iarna şi Paşte precum si la alte 

amenajari specifice diferitelor manifestari culturale; 
− actioneaza potrivit legii,  pentru buna gospodarire si infrumusetarea a localitatii, stabilind 

sanctiuni pentru agentii economici si persoane fizice; 
− elaboreaza propuneri pentru lucrarile  si fondurile necesare administrarii, modernizarii si 

intretinerii domeniului public si privat finantate de la bugetul local; 
− avizeaza lucrarile edilitare de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, 

telefonie , gaze, etc. care se executa pe teritoriul municipiului Deva 
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− rezolva cererile,sesizarile si reclamatiile cetatenilor cu privire la activitatea de reparaŃii drumuri, 
circulaŃie rutieră şi pietonală, iluminat public. 
 

B. ARHITECT SEF 
 

In subordinea Primarului isi desfasoara activitatea Arhitectul – sef care are in subordine 
„Compartimentul acorduri unice” si coordoneaza activitatea „Biroului urbanism, amenajarea 
teritoriului, autorizatii si disciplina in constructii” si care are urmatoarele atributii:  
− asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local al municipiului 
Deva sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistica a 
orasului Deva si al teritoriului administrative. 
− participa la toate actiunile consiliului local al municipiului Deva si ale Primariei municipiului 
care au drept scop dezvoltarea urbana si amenajarea spatiilor publice ale orasului, precum si 
amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Deva. 
− asigura redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor 
pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentatiilor tehnice prevazute de lege si le prezinta 
spre semnare persoanelor competente; fiind direct raspunzator de legalitatea acestora; 
− urmareste executarea constructiilor in conformitate cu autorizatiile de constructie; in cazul in 
care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari neautorizate 
propune deindata masurile prevazute de lege; 
− organizeaza si conduce la zi evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie 
si autorizatiilor de demolare. 
− organizeaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile 
prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 
privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; raspunde in conditiile OUG nr. 
27/2003. 
− asigura si raspunde de incasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea constructiilor 
stabileste si raspunde de incasarea taxei de regularizare. 
− asigura intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor fara constructii intravilan si extravilan, 
in colaborare cu serviciul patrimoniu, care fac parte din patrimoniul Municipiului Deva. 
− asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii 
municipiului Deva referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor, in 
colaborare cu Serviciul cadastru si agricultura – Biroul de disciplina in constructii. 
− asigura intocmirea si raspunde de realizarea documentelor de organizare si dezvoltare 
urbanistica a municipiului Deva precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiei locale 
si realizarea lor conform prevederilor legale. 
− initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale municipiului Deva ce se executa din bugetul 
local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele 
intocmite de terti pe teritoriul administrativ al Municipiului Deva. 
− asigura elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prin procedurile de incredintare 
prevazute de lege, in colaborare cu Directia tehnica – Compartiment achizitii publice, urmarirea 
proiectelor pe parcursul elaborarii, receptionarea lucrarilor de proiectare. Elaboreaza propuneri de 
organizare de concursuri de arhitectura pentru proiecte de importanta deosebita 
− asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin 
procedurile de incredintare prevazute de lege, in colaborare cu Directia tehnica – Compartiment 
achizitii publice, si controlul urmaririi executiei pe santier, receptionarea lucrarilor de executie. 
− stabileste si propune primarului masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; 
asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea 
zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor 
naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de 
urbanism si de amenajare a teritoriului. 
− colaboreaza cu celelalte directii pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii 
bugetului local. 
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− asigura elaborarea si respectarea prevederilor planurilui urbanistic general al orasului si a 
regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si 
conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de 
urbanism. 
− asigura monitorizarea urmarirea starii monumentelor de arhitectura si a zonelor de rezervatii 
si zonelor protejate si face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare. 
− inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuie luate masuri de reabilitare 
urbana. 
− supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de 
Urbanism al municipiului Deva, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul 
dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ. 
− asigura participarea cu reprezentanti la lucrarile comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere. 
− asigura asistenta de specialitate pentru verificarea la fata locului a imobilelor coproprietare 
privata a primariei care fac obiectul unor procese de sistare a starii de indiviziune. 
− constata contraventiile la actele normative in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare in 
domeniul constructiilor si urbanismului. 
− saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 
sesizarile primite pentru solutionare. 
− asigura participarea la comisia de stabilitate a constructiilor, ca urmare a efectelor 
calamitatilor naturale. 
− conduce si raspunde de organizarea evidentei lucrarilor de constructii din municipiu in 
vederea punerii la dispozitie a rezultatelor acesteia, autoritatilor administratiei publice centrale. 
− indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului local sau dispozitii ale 
Primarului 
 
B1. BIROUL URBANISM,  AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZATII 
SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII  cu urmatoarele atributii: 
− asigură fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare si de 
dezvoltare urbanistica a municipiului ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu , studii de 
specialitate ); 
- gestionează procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor de 
construire/desfiinŃare; 
- supune spre aprobare studiile şi  proiectele de urbanism (PUG, PUZ,PUD); 
- organizează concursuri locale pentru elaborarea proiectelor de urbanism; 
- conservarea arhitecturii tradiŃionale locale si promovarea principiilor de arhitectura moderna; 
- elaborează programe si acŃiuni pentru îmbunătăŃirea continua a aspectului arhitectural-
urbanistic al municipiului, păstrarea specificului local si realizarea construcŃiilor cu arhitectura 
specifica locala; 
- avizează documentaŃiile  de urbanism şi eliberează certificatele de urbanism; 
- face analiza operativă privind respectarea structurii şi conŃinutului documentelor depuse şi 
restituirea după caz, a documentaŃiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la 
înregistrarea cererii); 
- analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea 
îndeplinirii tuturor cerinŃelor şi condiŃiilor cuprinse în avizele obŃinute de solicitant; 
- redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi autorizaŃiilor de 
construire/desfiinŃare; 
- asigura evidenta si protecŃia monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice recunoscute ca 
valoare de patrimoniu local;  
- analizează şi propune avizarea documentaŃiilor privind zonele de protecŃie a monumentelor 
precum si integrarea funcŃională în localităŃi a zonelor cu valoare deosebita; 
- intocmeste avizul tehnic in vedera emiterii certificatului de urbanism respectiv a  autorizatiei 
de construire/desfintare pentru lucrari la constructii reprezentand monumente istorice sau cele situate 
in zona de protectie a acestora de catre Consiliul Judetean potrivit prevederilor legale; 
- asigura banca de date specifica activităŃii de urbanism; 
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- fundamentează dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului; 
- dezvoltă unele structuri funcŃionale – spaŃiale care sa permită realizarea unui echilibru 
permanent intre modul de valorificare a potenŃialului natural si economic si protejarea acestora în 
corelare cu conceptul dezvoltării durabile a teritoriului; 
- elaborează conceptul general al dezvoltarii durabile a municipiului; 
- coordonează elaborarea planului urbanistic general a municipiului si realizarea programului 
de masuri pentru aplicarea strategiei de dezvoltare a teritoriului prin obiective si opŃiuni ale strategiei 
de dezvoltare a teritoriului municipiului, domenii prioritare ale amenajării teritoriului prin 
gospodărirea complexa a apelor, infrastructura de transport, telecomunicaŃii, energetica, zonele 
protejate si construite, restructurarea si realizarea de activităŃi economico-sociale, dezvoltarea si 
modernizarea municipiului, îmbunătăŃirea nivelului de locuire, dotare si echipare; 
- eliberează certificatele şi autorizaŃiile de construire, reconstruire, modificare, extindere sau 
reparare a clădirilor de orice fel, monumentelor şi ansamblurilor istorice sau de cultură, împrejmuiri, 
lucrări cu caracter provizoriu; 
- urmăreşte întocmirea ,avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism pentru municipiu; 
- eliberează avize pentru lucrările de construire ce se autorizează de către consiliul judetean; 
- supune aprobării studiile şi detaliile de urbanism şi urmăreşte modul de realizare al acestora; 
- urmăreşte îmbunătăŃirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea 
specificului local în materie de arhitectură; 
- urmăreşte şi ia măsuri ca reclamele şi firmele să se încadreze armonios în aspectul 
municipiului; 
- colaborează cu unităŃile de proiectare în vederea realizării unor proiecte care să respecte 
tradiŃia locală şi cerinŃele actuale de funcŃionare; 
- verifică în teren documentaŃiile depuse şi face propuneri pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism; 
- asigură şi ia măsuri pentru amplasarea corespunzătoare a construcŃiilor; 
- urmăreşte modul de executare al construcŃiilor, încadrarea în prevederile autorizaŃiilor de 
construire emise; 
- propune acŃionarea în justiŃie în vederea desfiinŃării lucrărilor sau de aducere la starea iniŃială 
a terenurilor şi construcŃiilor pentru care nu s-au emis autorizaŃii de construire sau nu au fost 
respectate prevederile legale; 
- urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispoziŃiilor Primarului, 
precum şi a hotărârilor de consiliul privind desfiinŃarea construcŃiilor neautorizate; 
- constată contravenŃii la normele privind amplasarea şi autorizarea construcŃiilor şi a altor 
lucrări potrivit dispoziŃiilor în vigoare; 
- controlează respectarea prevederilor autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare, eliberate si 
sancŃionează contravenŃional abaterile de la prevederile legislaŃiei in vigoare, privind disciplina în 
construcŃii, tine evidenta amenzilor aplicate; 
- realizează controlul construcŃiilor privind respectarea disciplinei in construcŃii a autorizaŃiilor, 
luând masuri operative de sancŃionare a contravenŃiilor şi de demolare a construcŃiilor care se 
executa fără prevederile legale;  
- asigură verificarea scrisorilor şi reclamaŃiilor cu privire la respectarea disciplinei în 
activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcŃii, protecŃia teritoriului şi propune măsuri de 
soluŃionare a problemelor verificate; 
- asigură relaŃii publice cu cetăŃenii, instituŃiile publice şi societăŃile comerciale privind 
problemele de specialitate; potrivit programului de lucru cu publicul; 
- asigură anexarea acordului unic la documentaŃiile pentru eliberarea autorizaŃiilor; 
- elibereaza certificate de notare in Cartea Funciara in ceea ce priveste imobilele situate in raza 
unitatii administrati teritoriale; 
- participa la incheierea procesului verbal de receptie a lucrarilor, asigurand calculul 
regularizarii taxei de autorizatie de construire potrivit prevederilor legale in vigoare; 
- prezinta la cererea Consiliului Local si al Primarului rapoarte si informari privind activitatea 
urbanistica; 
- asigura functionarea bancii de date in format electronic in ceea ce priveste emiterea 
autorizatiei de contructie si transmiterea acestora catre Consiliul Judetean si Inspectia in Constructii; 
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- intocmeste rapoarte si face propuneri Consiliului Local , pentru adoptarea de hotarari in 
domeniul de activitate; 
- asigura punerea la dipozitie a documentelor emise, organelor de control abilitate; 
- asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza conform normelor in vigoare; 
- organizeaza consultarea cetatenilor pentru avizarea si aprobarea proiectelor de urbanism, 
prezentarea acestora in comisiile de avizare, prezentarea lor in Consiliu Local si emiterea avizelor la 
aceste lucrari; 
- informeaza Consiliul Local si Primarul despre masurile ce se impun pentru matetrializarea 
proiectelor de urbanism; 
- urmareste cu sprijinul compartimentului juridic, modul de solutionare a proceselor verbale de 
contraventie, respectiv darea lor in debit sau rezolutia instantelor judecatoresti; 
- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de      autoritatea 
deliberativă şi executivă. 
 
B2. COMPARTIMENT ACORDURI UNICE - functioneaza in directa subordine a 
arhitectului-sef si are urmatoarele atributii: 

 
- Verificarea documentelor ( documentatiei ) depuse in vederea emiterii acordului unic si anume : 
- fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, precum si , dupa caz, 
documentatiile tehnice necesare emiterii evizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a 
emitentului ( 2 exemplare ) 
- returnarea in termen de 5 zile a documentelor care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege 
− Obtinerea, in numele solicitantului a avizelor legale necesare autorizarii pentru racordarea la 
retelele de utilitati in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport 
energetic sau tehnologic din zona de amplasament 
− Transmiterea catre organismele abilitate pe plan local a fiselor tehnice (documentatiilor) 
specifice si obtinerea avizelor si acordurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, apararea 
civila, protectia mediului, igiena si sanatatea populatiei. 
− Sintetizarea conditiilor din avizele si acordurile obtinute prin grija emitentului si comunicarea in 
termenul prevazut de lege, in situatia in care documentatia nu indeplineste conditiile de avizare 
− Pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza in comisia de acorduri unice ( 
CAU) 
− Redactarea acordului unic, in situatia in care sunt indeplinite toate conditiile tehnice si de aviz 
cerute prin certificatul de urbanism 
− Conduce registrul de evidenta a acordurilor unice, precum si registrul de procese verbale al 
comisiei de acorduri unice , inscriind si taxele incasate pentru emiterea acordului unic. 
 

C. DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALA 
 

DirecŃia AdministraŃie Publică locală este structura de lucru a aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Deva, care îndrumă activitatea de cunoaştere a prevederilor din actele 
normative, asigură respectarea legalităŃii legilor şi hotărârilor Guvernului României, hotărârile 
Consiliului Local, dispoziŃiile Primarului şi a oricăror acte cu caracter normativ. 

DirecŃia AdministraŃie Publică Locală este condusă de un director şi îşi desfăşoară activitatea 
prin următoarele compartimente functionale: 

� Serviciul administratie publica, registru agricol 
� Compartimentul autoritate tutelară 
� Compartimentul juridic 

 
C1. SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA, REGISTRU AGRICOL
 Serviciul administratie publica, registru agricol este condus de un Sef serviciu care are in 
subordine urmatoarele compartimente: 
   - Compartimentul administraŃie publică locală, 

   - Compartimentul registru agricol; 
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   - Compartimentul centrul de informare al cetatenilor 
   

C1.1   COMPARTIMENTUL ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ cu 
urmatoarele atributii: 
− asigura convocarea Consiliului local al municipiului Deva pentru sedintele de consiliu;  
− intocmeste ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii in sedintele Consiliului local;   
− aduce la cunostinta consilierilor municipali proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a 
fiecarei sedinte, insotite de expunerile de motive ale initiatorilor precum si rapoartele de specialitate 
intocmite de compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva, le sprijina in clarificarea problemelor supuse dezbaterii; 
− intocmeste si pune la dispozitia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea 
rapoartelor si proiectelor de hotarari din ordinea de zi; 
− intocmeste indrumarul privind desfasurarea sedintelor de consiliu si urmareste aplicarea 
acestuia; 
− intocmeste sintezele proceselor-verbale ale sedintelor de consiliu care au fost prezentate 
plenului consiliului local; 
− asigura pregatirea si desfasurarea in bune conditii a sedintelor consiliului local; 
− urmăreste întocmirea la timp de catre serviciile de specialitate a materialelor privind 
problemele ce urmeaza sa fie supuse dezbaterii in cadrul sedintelor de consiliu; 
− asigura aducerea la cunostinta tuturor compartimentelor care au pregatit materiale pentru 
sedintele de consiliu, asupra orei si datei desfasurarii sedintelor de comisii;  
− intocmeste graficul si tine evidenta prezentei consilierilor in cadrul comisiilor de specialitate 
si in sedintele de consiliu; 
− asigura aducerea la cunostinta publica prin afisarea la sediul Consiliului local si publicarea pe 
site -ul propriu a tuturor proiectelor de hotărâre de interes public;  
− intocmeste fisa de pontaj a consilierilor la sedinte; 
− multiplica si pregateste materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, 
pregateste mapele de lucru ale consilierilor, Primarului, Viceprimarilor, Secretarului municipiului;   
− redacteaza hotararile Consiliului local si tine evidenta acestora intr-un registru special; 
− urmăreşte şi verifică intocmirea exactă a proceselor-verbale pentru sedintele Consiliului local  
− comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, hotararile Consiliului local, în vederea 
exercitarii controlului de legalitate;  
− distribuie catre compartimentele functionale precum si pentru persoanele juridice sau fizice 
interesate hotararile Consiliului local; 
 
− asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor Consiliului local cu caracter normativ 
prin intermediul mass-media; 
− după fiecare şedinŃă de consiliu inchide dosarul sedintei, operatie care consta in numerotarea, 
sigilarea si parafarea dosarului respectiv;  
− urmareste inregistrarea corecta pe suport magnetic a sedintelor de consiliu; 
− asigura consultarea dosarelor de sedintă de catre personalul din aparatul de specialitate  de 
specialitate al Consiliului local ori de cate ori au solicitat aceasta; 
− Intocmeste Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local;   
− intocmeste si comunica Prefecturii judetului Hunedoara situatia trimestriala privind hotararile 
adoptate de consiliul local si dispozitiile, autorizatiile, certificatele, adeverintele si alte acte emise de 
primar; 
− primeste de la compartimentele functionale si tine evidenta dispozitiilor primarului, intr-un 
registru special; 
− comunica compartimentelor functionale precum si persoanelor interesarte  dispozitiile 
primarului; 
− comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, dispozitiile primarului in vederea 
exercitarii controlului de legalitate;      
− tine evidenta acestora intr-un registru special; 
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− asigura afisarea si intocmirea proceselor-verbale de afisare la sediul consiliului local a tuturor 
publicatiilor de vanzare si citatiilor trimise in acest scop de instanŃele judecatoresti; 
− inainteaza dovada afisării publicatiilor de vanzare si a citatiilor la solicitarea instantelor 
judecatoresti sau executorilor judecatoresti; 
− asigura consultarea listelor electorale de catre cei interesati;  
− comunica Serviciului Evidenta populatiei din cadrul Inspectoratului judetean de Politie, 
persoanele care si-au pierdut drepturile electorale, comunicate de instantele judecatoresti; 
− se ocupa de toate activitatile privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale, camerei 
deputatilor, senatului si presedintelui; 
− intocmeste lista privind delimitarea sectiilor de votare; 
− intocmeste lista privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral; 
− asigura efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe sectii de votare, pentru 
scrutinele stabilite si le predă presedintilor sectiilor de votare; 
− intocmeste lista cu persoanele propuse a fi desemnate presedinti sau loctiitori la sectiile de 
votare in vederea inaitarii presedintelui tribunalului;   
− intocmeste nomenclatorul arhivistic si propune Consiliului local aprobarea acestuia cu 
confirmarea Arhivelor nationale ale statului; 
− primeste, inregistreaza si raspunde in termen la adresele interne si externe repartizate prin 
registratura. 
− intocmeste anual un raport privind accesul la informatiile de interes public;  
− intocmeste annual un raport privind transparenta decizionala; 
− indeplineste si alte atributii incredintate de conducere; 

 
Cu privire la evidenŃa ştampilelor, sigiliilor şi  parafelor : 

− Ńine evidenŃa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ; 
 
In domeniul arhivei: 

− întocmeşte nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi  
propune  emiterea dispoziŃiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor 
naŃionale ale statului; 

 
C1.2. - COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL cu urmatoarele atributii: 

_ Ńine la zi evidenŃa terenurilor din municipiu, care fac obiectul legii Fondului funciar ; 
− opereaza in registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari si albine, urmareste 
miscarea efectivelor 
− transcrierea animalelor instrainate 
− conduce evidenta privind arendarea terenurilor 
− întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi 
prevederile Legii cadastrului; 
− întocmeşte şi Ńine la zi registrele agricole ale municipiului şi centralizatorul acestuia ; 
− întocmeşte situaŃiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ; 
− eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, 
adeverinŃe de şomaj ; 
− intocmirea documentelor necesare obtinerii subventiilor acordate gospodariilor agricole ( 
ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. ) 
− asigură administrarea păşunilor de pe raza municipiului şi efectuarea lucrărilor de întreŃinere 
a acestora ; 
− fundamentează taxa de păşune pentru deŃinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia 
; 
− stabileste productiile medii obtinute in gospodariile populatiei pentru culturile agricole si 
sectorul zootehnic    
− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 



 19 

− solutioneaza sesizarile si reclamatiile adresate Consiliului local deva referitoare la probleme 
ce fac obiectul registrului agricol; 

 
C1.3. - COMPARTIMENTUL CENTRUL DE  INFORMARE A 
CETĂłENILOR cu urmatoarele atributii:           
− se preocupă de buna primire a cetăŃenilor şi ascultă solicitările acestora; 
− oferă cetăŃenilor, verbal sau pe suport scris, informaŃiile necesare în vederea întocmirii dosarelor 
pentru obŃinerea documentelor solicitate, 
− acordă consultanŃă cetăŃenilor în vederea rezolvării problemelor a căror rezolvare intră atribuŃiile 
Primăriei şi ale Consiliului Local; 
− întreŃine, actualizează şi realizează postere cu cele mai importante informaŃii pe care le afişează 
pe panourile din incinta centrului; 
− întreŃine, actualizează, permanent bazele de date cu informaŃii referitoare la adrese, telefoane, 
conducători şi competenŃe ale instituŃiilor, societăŃilor şi asociaŃilor de interes public din municipiu; 
− preia mesajele, reclamaŃiile, sesizările înregistrate la “telefonul cetăŃeanului” le prezintă 
Primarului, şi le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare informând totodată cetăŃenii 
despre modul de rezolvare a acestora; 

Activitatea  Centrului pentru Informarea CetăŃeanului presupune: 
a) informarea publică directă a persoanelor; 
b) informarea internă a personalului; 
c) informarea inter-instituŃională. 

AtribuŃiile Centrului pentru Informarea CetăŃeanului sunt: 
- să comunice din oficiu informaŃiile de interes public prezentate într-o formă accesibilă şi concisă 
care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea publică; 
- să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care să cuprindă : 
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 
b) structura organizatorică, atribuŃiile compartimentelor, programul de funcŃionare, programul de 

audienŃe al autorităŃii; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităŃii şi ale funcŃionarului public 

responsabil cu difuzarea informaŃiilor publice; 
d) denumirea , sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
e) sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate potrivit legii; 
i) modalităŃi de contestare a dispoziŃiilor şi deciziilor autorităŃii publice în situaŃia când o persoană 

se consideră vătămată în privinŃa dreptului de acces la informaŃiile de interes public solicitate. 
- să dea din oficiu publicităŃii un raport periodic de activitate al autorităŃii, 
- să rezolve solicitările privind informaŃiile de interes public şi să organizeze funcŃionarea punctului 
de informare-documentare, 
- să primească solicitările privind informaŃiile de interes public ( verbală sau scrisă) înregistrându-le 
şi eliberând solicitantului confirmare scrisă cu data şi numărul de înregistrare a cererii , 
- să realizeze o evaluare primară a solicitării stabilind dacă informaŃia solicitată este o informaŃie 
comunicată din oficiu, furnizată la cerere sau exceptată de la liberul acces: 
           1. dacă informaŃia solicitată este deja comunicată din oficiu, informează solicitantul de îndată 
dar nu mai târziu de 5 zile, despre acest lucru precum şi sursa unde poate fi găsită; 
           2. dacă informaŃia solicitată nu este comunicată din oficiu, solicitarea se transmite 
compartimentului de specialitate din cadrul autorităŃii publice, pentru a verifica dacă  informaŃia este 
exceptată de la accesul liber al cetăŃenilor, potrivit legii; 
           3. dacă informaŃia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la 
informaŃie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare , informarea solicitantului despre acest 
lucru ; 
          4. dacă informaŃia nu este exceptată de la accesul liber al cetăŃenilor, compartimentul de 
informare şi relaŃii publice redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaŃia de interes 
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public sau cu motivaŃia întârzierii ori a respingerii solicitării; răspunsul se înregistrează şi se 
transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termen legal; 
          5. dacă solicitarea nu se încadrează în competenŃele autorităŃii publice locale, în termen de 5 
zile de la primire compartimentul relaŃii publice trimite solicitarea către instituŃiile sau autorităŃile 
competente şi informează solicitantul despre aceasta; 
- să Ńină evidenŃa răspunsurilor şi a chitanŃelor remise de solicitanŃi privind plata costurilor de 
copiere a materialelor solicitate; 
- să realizeze organizarea şi funcŃionarea punctelor de informare-documentare după cum urmează: 
1. asigură publicarea buletinului informaŃional al autorităŃii , 
2. asigură publicarea în monitorul oficial al României a raportului de activitate al autorităŃii sau 
instituŃiei publice; 
3. asigură disponibilitatea în format scris ( la afişier, sub formă de broşuri  sau electronic ) a 
informaŃiilor comunicate din oficiu, 
4. organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituŃiei accesul publicului la 
informaŃiile furnizate din oficiu; 
- să întocmească anual un raport privind accesul la informaŃiile publice care  va cuprinde : 
1. numărul total de solicitări de informaŃii de interes public; 
2. numărul total de solicitări pe domenii de activitate; 
3. numărul de solicitări rezolvate favorabil; 
4. numărul de solicitări respinse; 
5. numărul de solicitări adresate in scris: 
 - pe suport de hârtie 
 - pe suport electronic 
6. numărul de solicitări adresate de persoane fizice; 
7. numărul de solicitări adresate de persoane juridice; 
8. numărul de reclamaŃii administrative: 
 - rezolvate favorabil 
 - respinse 
9. numărul de plângeri în instanŃă. 
 - rezolvate favorabil  
 - respinse 
 - în curs de soluŃionare 
10. costurile totale ale compartimentului de informare şi relaŃii publice, 
11. sumele total încasate pentru serviciile de copiere a informaŃiilor de interes public solicitate; 
12. numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare; 
         Acest raport va fi adresat conducătorului autorităŃii şi va fi făcut public, după care va fi colectat 
de autorităŃile publice centrale , situaŃiile centralizatoare vor fi transmise Ministerului InformaŃiilor 
Publice.                
- să identifice şi să actualizeze informaŃiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, 
potrivit legii, 
- culege, de la şefii de servicii din cadrul Primăriei, informaŃii referitoare la activitatea 
compartimentelor respective, pentru mediatizare; 
- propune tematica pentru conferinŃele de presă lunare ale Primarului şi se ocupă de buna pregătire, 
organizare şi desfăşurare a acestora; 
- elaborează şi supune aprobării programul de audienŃe pentru public, astfel ca Primarul 
municipiului, Viceprimarii şi Secretarul consiliului să acorde audienŃe fiecare în câte o zi pe 
săptămână; 
- participă la Ńinerea audienŃelor, înregistrează problemele ridicate de cetăŃeni, le transmite serviciilor 
cărora le-au fost repartizate, urmăreşte ducerea lor la îndeplinire şi comunică rezultatele; 
- primirea sesizărilor telefonice, înregistrarea , transmiterea lor şi urmărirea modului de rezolvare ; 
- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea deliberativă 
şi executivă.  

In domeniul arhivei: 
- întocmeşte liste de inventar pe compartimente , ani şi termene de păstrare; 



 21 

- preia de la compartimentele funcŃionale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului 
arhivistic, unităŃile arhivistice, legate şi opisate; 
- asigură ordonarea, depozitarea selecŃionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă; 
- răspunde de selecŃionarea şi scoaterea din arhivă a documentelor care nu mai au valoare 
practică şi ştiinŃifică şi în baza prevederilor legii Arhivelor naŃionale, procedează la distrugerea sau 
valorificarea acestora; 
- eliberează copii, certificate , extrase şi adeverinŃe de pe documentele din arhivă la solicitarea 
celor interesaŃi; 
- depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de 
păstrarea permanent şi a celor scoase din evidenŃă; 
- asigură evidenŃa, păstrarea şi conservarea documentelor secrete de uz intern şi sesizează 
imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora; 
- procedează la reconstituirea documentelor distruse; 
- ia măsuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului. 

 
C2.   COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ cu urmatoarele atributii: 
- întocmeşte şi verifică dosarele privind dările de seamă anuale şi generale ale tutorilor, 
curatorilor şi face propuneri de aprobare sau respingere a darilor de seama cheltuielilor privind 
cheltuielile efectuate cu întreŃinerea minorilor şi a adulŃilor bolnavi; 
- Ńine evidenŃa minorilor asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire; 
- întreprinde acŃiuni pe bază de programe aprobate, pentru depistarea minorilor, bătrânilor  fără 
ocrotire, a persoanelor cu handicap, propune modalităŃile de colaborare cu instituŃiile de specialitate 
şi luarea  măsurilor corespunzătoare; 
- întocmeşte şi Ńine evidenŃa lucrărilor ce revin autorităŃii tutelare privitoare la încredinŃarea 
minorilor în acŃiunile de desfacere a căsătoriilor la instanŃele judecătoreşti şi face propuneri 
referitoare la modul de exercitare a drepturilor şi a îndatoririlor părinteşti în legătură cu persoana 
minorului cu privire la reincredintarea si stabilirea modalitatii de vizitare 
- tine evidenta minorilor infractori fata de care s-a luat o masura administrativa sau de alta 
natura si urmareste acest lucru in temeiul art. 108 din Codul Familiei 
- întocmeşte anchete sociale pentru minorii care comit diferite fapte antisociale şi Ńine legătura 
cu organele de poliŃie, parchetul si instantele judecatoresti, cu conducerile şcolilor, cu 
circumscripŃiile medicale şi cu DirecŃia judeŃeană pentru protecŃia drepturilor copilului; 
- întocmeşte anchetele sociale referitoare la persoanele care au săvârşit fapte penale, în vederea 
întreruperii executării pedepsei penale ; 
- întocmeşte anchetele sociale pentru bătrâni şi adulŃi bolnavi cronici în vederea 
internării/externării acestora la centrul de îngrijire şi asistenŃă socială; 
- întocmeşte anchetele sociale pentru copii ce urmează a fi daŃi în plasament şi scoli speciale; 
- întocmeşte anchetele sociale pentru acordarea dispensei de vârstă în vederea căsătoriei; 
- întocmeşte documentaŃia necesară în vederea atribuirii de nume pentru copii abandonaŃi;  
- oferă consiliere juridică în domeniu; 
- colaborează la realizarea de studii privind înfiinŃarea unor fundaŃii, asociaŃii, cantine, cluburi, 
instituŃii pentru ocrotirea unor categorii de minori şi bătrâni; 
- tine evidenŃa si urmareste actele juridice incheiate de persoanele lipsite de exerciŃiu sau 
capacitate de exerciŃiu restrânsă, precum şi a persoanelor care, deşi se bucură de capacitate de 
exerciŃiu, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-şi pot apăra interesele în mod 
corespunzător, instituind masuri corespunzatoare 
- întocmeşte documentaŃiile şi  lucrările  necesare pentru ocrotirea unor categorii de minori in 
vederea reprezentarii si ocrotirii lor 
- întocmeşte lucrările necesare instituirii  tutelei, curatelei, plasamentului familial, luării 
celorlalte măsuri de ocrotire, încuviinŃării unor acte de administrare şi dispoziŃie a bunurilor 
minorilor, da instructiuni tutorilor, curatorilor, urmareste aplicarea lor si ia masurile ce se impun 
- întocmeşte lucrările ce revin autorităŃii tutelare privitoare la încredinŃarea copiilor minori, 
stabilirea, schimbarea domiciliului acestora, a felului de învăŃătură; 
- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 
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- tine evidenta, urmareste si ofera asistenta juridica persoanelor varstnice in conformitate cu 
Legea nr. 17 / 2000 la incheierea contractelor de intretinere; 
- intocmeste documentatii si propuneri cu privire la ocrotirea persoanelor bolnave psihic 
- intocmeste documentatii si propuneri cu privire la declararea disparitiei unor persoane sau 
declararea pe cale judecatoreasca a mortii 

 
C3.  COMPARTIMENTUL JURIDIC cu urmatoarele atributii: 
− reprezintă Consiliul Local, Primarul, Primăria, Comisia locală pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 18/1991, în faŃa instanŃelor judecătoreşti (Judecătorii; Tribunale; CurŃi de Apel şi Înalta 
Curte de CasaŃie şi JustiŃie)  precum şi a altor instituŃii, pe bază de delegaŃie, asigurând totodată 
concepŃia şi redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, după consultarea cu compartimentele 
de specialitate, în funcŃie de specificul litigiului; 
− urmăreşte şi asigură exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva 
hotărârilor judecătoreşti, atunci când se impune; 
− urmăreşte şi asigură executarea hotărârilor judecătoreşti, pe cale amiabilă sau pe calea 
executării silite; 
− colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către Consiliul local sau 
Primar; 
− avizează referatele sau rapoartele care stau la baza proiectelor actelor administrative emise de 
către Consiliul local sau Primar; 
− colaborează la întocmirea contractelor încheiate de către autorităŃile locale, precum şi asigură 
avizarea acestora; 
− întocmeşte şi colaborează la întocmirea oricăror alte acte cu caracter juridic, asigurând 
totodată avizarea acestora; 
− consiliază compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Deva al municipiului Deva şi al serviciilor publice subordonate, în funcŃie de 
repartizarea stabilită prin DispoziŃiile Primarului; 
− informează şefii ierarhici cu privire la noile acte normative publicate în Monitorul Oficial al 
României - partea I, care privesc activitatea autorităŃilor locale;  
− rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic, repartizate acestora, asigurând totodată 
rezolvarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi corespondenŃei repartizate; 
− asigură asistenŃa şi colaborează la rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic, 
repartizate altor compartimente, în funcŃie de repartizarea stabilită prin DispoziŃiile Primarului; 
− colaborează cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului informatic, în vederea 
informatizării treptate a evidenŃelor şi utilizării programelor existente în domeniul propriu de 
activitate; 
− participă, în calitate de membru, în diversele comisii de licitaŃie, achiziŃii publice, concursuri 
pentru ocuparea posturilor etc., constituite prin DispoziŃiile Primarului sau prin Hotărâri ale 
Consiliului local; 
− participă la sedinŃele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local; 
− reprezinta Politia Comunitara in instantele de judecata pentru actiunile privind contestatii la 

amenzile aplicate de catre agentii comunitari 
− raspund la sesizari si reclamatii privind activitatea Politiei Comunitare  
− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de către Primarul municipiului Deva sau Consiliul local 
al municipiului Deva. 
 
D. DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI ECONOMICE, 

RELATII PUBLICE  
 DirecŃia Managementul Resurselor Umane si Economice, Relatii Publice este direcŃia de 
lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care răspunde de: 
− aplicarea prevederilor legale referitoare la activitatea economică, financiar – contabilă, de 
îndrumare şi control a structurilor asemănătoare din cadrul unităŃilor subordonate Consiliului Local 
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− gestionarea resurselor umane şi a funcŃiilor publice la nivelul Consiliului local,  asigurarea 
structurii organizatorice atât pentru aparatul de specialitate  cât şi pentru serviciile publice din 
subordinea consiliului local; 
− crearea  de baze de date, utilizarea aplicaŃiilor bazate pe tehnologia informaŃiilor şi  
asigurarea procedurii electronice de acces la informaŃiile şi serviciile publice şi furnizarea acestora , 
precum şi asigurarea, prin mijloace electronice, a transparenŃei  informaŃiilor şi serviciilor publice, 
îmbunătăŃirea accesului şi furnizării informaŃiilor şi serviciilor publice ale consiliului local către 
cetăŃeni; 
 DirecŃia este condusă de un director şi are în subordine următoarele compartimente: 

� Biroul Buget Contabilitate ; 
� Compartimentul Resurse Umane - Salarizare; 
� Compartimentul Informatică si Banca de Date ; 
� Compartimentul Relatii Publice, Comunicare si Mass – Media ; 
� Compartimentul Finantare si Administrare a Invatamantului Preuniversitar de Stat 
� Compartimentul Imagine, Cultura ; 
� Biroul Contractari si Rambursari Imprumuturi ; 

 
 D1. BIROUL BUGET – CONTABILITATE cu urmatoarele atributii: 

 
Este condusa de un Sef birou si are urmatoarele atributii principale: 

− elaborează proiectul bugetului local şi asigură publicarea în presa locală; 
− întocmeşte comunicările pentru fiecare ordonator terŃiar privind bugetul anual repartizat şi ori 
de câte ori au loc rectificări de buget  urmărind încadrarea sumelor solicitate pe capitole, subcapitole 
şi titluri în volumul creditelor aprobate în buget; 
− întocmeşte note justificative privind transferurile de la bugetul de stat; 
− asigură întrebuinŃarea şi executarea bugetului local; 
− supune spre aprobarea Consiliului Local contul de cheltuieli a exerciŃiului bugetar; 
− întocmeşte prognozele bugetare; 
− Ńine evidenŃa deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învăŃământ, sănătate, asistenŃă 
socială, artă, cultură, gospodărie comunală, administraŃie locală, apărare civilă, energie termică, 
abonamente călători, investiŃii, 
− întocmeşte contul de încheiere a exerciŃiului bugetar; 
− organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităŃii de evidenŃă  
contabilă; 
− întocmeşte dările de seamă asupra executării planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale 
ale bugetului local; 
− întocmeşte bilanŃul trimestrial şi anual privind bugetul Primăriei, precum şi centralizarea 
bilanŃurilor ordonatorilor de credite finanŃaŃi din bugetul local; 
− primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoŃitoare privind mişcarea 
corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoŃitoare; 
− întocmeşte notele contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru cele autofinanŃate şi 
fondurilor speciale legal constituite; 
− organizează şi conduce evidenŃa contabilă; 
− asigură întocmirea, circulaŃia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor contabile; 
− participă la inventarierea anuală a patrimoniului; 
− asigură şi verifică întocmirea deconturilor privind acordarea subvenŃiilor şi decontările pentru 
diferenŃele de preŃ la energie termică; 
− verifică periodic proiectele de operaŃiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv din 
punct de vedere al legislaŃiei, regularităŃii şi încadrării în limitele angajamentelor bugetare la 
ordonatorii secundari de credite stabilite potrivit legii în baza dispoziŃiilor ordonatorului de credite; 
− verifică situaŃiile de lucrări şi răspunde  pentru efectuarea decontării situaŃiilor de lucrări ; 
− Ńine evidenŃa cheltuielilor efectuate: materiale, investiŃii, sponsorizări, fonduri speciale; 
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− Ńine evidenŃa furnizorilor şi debitorilor; 
− răspunde de modul de stabilire şi reŃinere a datoriilor către stat aferente salariilor şi 
întocmeşte documentele necesare plăŃii acestora; 
− informează asupra situaŃiilor deosebite, propune măsuri de soluŃionarea  acestora şi răspunde 
pentru rezolvarea lor; 
− asigură existenŃa, integritatea şi păstrarea  bunurilor, valorilor de orice fel aflate în 
patrimoniul; 
− efectuează în numerar sau prin cont încasări şi plăŃi  în lei şi în valută de orice natură, 
inclusiv salariile şi reŃinerile din acestea şi alte obligaŃii , controlează modul cum sunt gestionate 
aceste fonduri; 
− efectuează controlul în totalitate sau prin sondaj în raport cu volumul, valoarea şi natura 
bunurilor, posibilităŃilor de sustragere, condiŃiilor de păstrare şi gestionare, cuprinzând un număr 
reprezentativ de repere şi documente care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra 
respectării actelor normative din domeniul financiar şi de gestiune; 
− prezintă actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune 
măsurile ce trebuiesc luate în vederea înlăturării abaterilor constatate şi a tragerii la răspundere a 
persoanelor care au săvârşit nereguli sau au produs pagube materiale; 
− întocmeşte contul de încheiere al exerciŃiului bugetar; 
− organizează şi întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale asupra executării planului de 
cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local; 
− întocmeşte bilanŃul trimestrial şi anual privind bugetul propriu, precum şi centralizarea 
bilanŃurilor ordonatorilor de credite finanŃaŃi din bugetul local; 
− organizează şi controlează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materiale şi 
băneşti şi face propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii; 
− organizează, controlează şi răspunde de modul de desfăşurare a activităŃii de evidenŃă 
contabilă ; 
− organizează şi verifică modul de gestionare a valorilor materiale, a  fondurilor fixe, a 
decontărilor cu debitorii şi creditorii, exercită controlul periodic asupra organizării evidenŃei 
gestionare în vederea prevenirii înstrăinării, distrugerii sau aprovizionării peste nevoile reale ale 
subunităŃilor; 
− primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoŃitoare privind mişcarea 
corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoŃitoare; 
− organizează inventarierea anuală şi ocazională a mijloacelor materială şi băneşti şi face 
propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii, 
− întocmeşte notele contabile atât pentru fondurile bugetare cât şi pentru cele autofinanŃate şi 
fondurile speciale  legal constituite; 
− verifică şi centralizează, zilnic, operaŃiunile ce se fac prin casieria Primăriei şi asigură 
încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea obligaŃiilor de plată, luându-se măsurile ce se impun pentru 
stabilirea răspunderilor materiale; 
− întocmeşte ordinele de plată ; 
− întocmeşte CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unităŃii ; 
− întocmeşte constituirea de garanŃii pentru personalul încadrat conform dispoziŃiilor legale; 
− analizează execuŃia bugetului, face propuneri privind virările de credite şi modificările de 
alocaŃii trimestriale ; 
− centralizează solicitările lunare de credite ale ordonatorilor terŃiari în vederea repartizării 
creditelor; 
− efectuează deschiderea lunară de credite în conformitate cu prevederile bugetului local şi cu 
normele trezoreriei; 
− repartizează credite bugetare ordonatorilor terŃiari în conformitate cu aprobările conducerii; 
− controleaza zilnic, la trezorerie, disponibilităŃile băneşti în funcŃie de care se stabilesc 
priorităŃile la plată; 
− centralizează lunar, bonurile de consum primite de la magazie şi întocmeşte nota contabilă ; 
− înregistrează justificarea ordinelor de deplasare, primite de salariaŃii unităŃii ; 
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− verifică borderourile de justificare a timbrelor poştale şi face înregistrarea consumului în 
contabilitate ; 
− urmăreşte înregistrarea în contabilitate a modificărilor intervenite în patrimoniul public ; 
− asigură evidenŃa tehnico-operativă a bunurilor de inventar şi a valorilor  materiale; 
− verifică periodic şi pune de acord stocurile din evidenŃa tehnico-operativă cu evidenŃa 
contabilă; 
− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 

 
D2. COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE,  SALARIZARE cu urmatoarele 
atributii: 
− răspunde de încadrarea personalului  necesar pentru aparatul de specialitate ; 
− efectuează lucrări cu privire la încadrarea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea 
contractului de muncă; 
− întocmeşte banca de date a personalului; 
− răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare şi de 
promovare a personalului tehnic, economic, administrativ din aparatul de specialitate ; 
− răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea în 
muncă;  
− răspunde de gestionarea resurselor umane şi a funcŃiilor publice; 
− răspunde de aplicarea reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte salarizarea personalului 
din aparatul de specialitate ; 
− întocmeşte statele de functiuni pentru personalul din aparatul de specialitate  si personalul din 
cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica; 
− întocmeşte proiectul Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare pentru aparatul de 
specialitate  şi îl supune aprobării Consiliului local; 
− răspunde de întocmirea dosarului profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului 
de specialitate ; 
− răspunde de întocmirea dosarului personal pentru salariaŃii din aparatul de specialitate ; 
− efectuează lucrările privind evidenŃa şi mişcarea personalului, în care scop întocmeşte, 
păstrează şi Ńine la zi carnetele de muncă, registrul general de evidenŃă al salariaŃilor, evaluările 
anuale, dosarele personale şi registrul declaraŃiilor de interese; 
− păstrează şi Ńine la zi fişele posturilor şi fişele de evaluare a performanŃelor  profesionale 
întocmite de şefii de compartimente; 
− întocmeşte fişele de evaluare a posturilor pentru personalul din subordine; 
− răspunde de păstrarea secretului în probleme de personal şi salarizare şi eliberează la cerere 
copii de pe actele existente la dosarul personal; 
− răspunde de activitatea de perfecŃionare şi de pregătire profesională a personalului din 
aparatul de specialitate ; 
− analizează starea disciplinară a personalului şi propune măsuri  pentru îmbunătăŃirea stării 
disciplinare, reducerea fluctuaŃiei şi asigurarea stabilităŃii; 
− întocmeşte condica de prezenŃă, urmăreşte semnarea acesteia; 
− întocmeşte planificarea concediilor de odihnă, calculează drepturile aferente şi Ńine evidenŃa 
efectuării acestora; 
− calculează vechimea în muncă, în funcŃie de care se acordă sporul la salarii pentru vechimea 
în muncă şi numărul de zile de concediu de odihnă;   
− eliberează, la cerere, adeverinŃe de salarii; 
− întocmeşte organigrama şi statul de funcŃii, le supune spre aprobare Consiliului local şi 
urmăreşte avizarea, conform prevederilor legale; 
− anual, stabileşte, conform fişelor de evaluare a performanŃelor individuale, personalul ce 
urmează a fi promovat; 
− răspunde de întocmirea fişelor fiscale pentru venituri din salarii la funcŃia de bază  pentru 
salariaŃii din aparatul de specialitate ; 
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− determină, in colaborare cu “Compartimentul informatica si banca de date” fondul de 
premiere şi întocmeşte documentaŃia necesară pentru premierea personalului; 
− anual, transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici datele personale ale 
funcŃionarilor publici; 
− prezintă trimestrial, şi ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind realizarea atribuŃiilor; 
− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 
D3. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ SI BANCA DE DATE cu urmatoarele 
atributii: 
− contribuie la analiza, proiectarea şi exploatarea aplicaŃiilor, crearea de baze de date, cu 
participarea celorlalte compartimente şi/sau la cererea conducerii  Primăriei ; 
− realizează proiectarea aplicaŃiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, 
programarea şi implementarea lor; 
− asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme 
specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca 
exploatarea aplicaŃiei să fie corectă, integrală şi la termen; 
− colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimate şi cu firma care asigură 
accesul la internet, 
− face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate şi asigură instalarea 
şi punerea în funcŃiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâŃi; 
− asigură administrarea şi realizarea reŃelei de calculatoare, gestionarea şi întreŃinerea 
sistemului de operare al acesteia, precum şi a calculatoarelor individuale; 
− realizează primul nivel de intervenŃie la echipamentele de calcul din dotare, verifică  
sesizările privind disfuncŃionalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competenŃa sa, apelează 
la serviciile de garanŃie şi post garanŃie, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve 
impasul tehnic apărut; 
− asigură administrarea şi întreŃinerea bazelor de date; 
− contribuie la perfecŃionarea sistemului informatic în conformitate cu necesităŃile impuse de 
sistemul informaŃional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de 
rutină şi utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii  de calcul  şi 
al legislaŃiei cu care lucrează compartimentele de specialitate; 
− contribuie la stabilirea necesarului de aplicaŃii informatice, care să răspundă cererilor  
necesare desfăşurării activităŃii în Primărie, proiectează şi implementează aplicaŃii noi la cererea 
expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei , în colaborare cu personalul de 
specialitate din aceste compartimente, în timp  optim şi cu maximă eficienŃă; 
− asigură administrarea site-ului internet al Primăriei şi se preocupă de actualizarea acestuia; 
− asigură suport tehnic pentru de buna gospodărire şi întreŃinerea judicioasă a tuturor resurselor 
hardware şi software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora; 
− informează asupra situaŃiilor deosebite, propune şi ia măsuri de soluŃionare şi răspunde 
pentru realizarea  acestora; 
−    controleaza îndeaproape şi avizează activitatea de service şi întreŃinere; 
− răspunde de actualizarea continuă a informaŃiilor conŃinute în pagina Primăriei în colaborare 
cu compartimentele din cadrul instituŃiei; 
− gestionează sistemul de comunicaŃii informatice ale Primăriei prin intermediul serviciilor 
internet; 
− asigură instruire şi asistenŃă pentru persoanele care folosesc sistemul informatic; 
− avizează tehnic produsele informatice (programe şi aparatură) achiziŃionate; 
− analizează eficienŃa utilizării sistemului informatic şi face propuneri pentru îmbunătăŃirea şi 
modernizarea acestuia; 
− colaborează cu direcŃiile publice din cadrul Consiliului Local pentru realizarea unui sistem 
informatic integrat; 
− contribuie la dezvoltarea, implementarea şi administrarea sistemului informatic necesar 
furnizării de informaŃii şi servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu 
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instituŃiile reglementate prin legislaŃia în vigoare şi asigură asistenŃă compartimentelor din Primărie 
pentru implementarea acestui sistem; 
− stabileşte norme şi proceduri interne pe care la aduc la cunoştinŃa personalului din cadrul 
Primăriei în vederea asigurării securităŃii datelor, a confidenŃialităŃii şi siguranŃei în utilizare a 
sistemului informatic din cadrul instituŃiei în scopul bunei desfăşurări a activităŃii interne şi a 
procedurii electronice; 
− se preocupă continuu de soluŃiile informatice aplicate în administraŃia publică locală; 
− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 
 
D4. COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI MASS -
MEDIA cu urmatoarele atributii: 
− sprijina relatiile cu mass-media, prin comunicate, anunturi si conferinte.  
− informeaza zilnic primarul si viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a caror 
rezolvare este de competenta consiliului local sau a Primariei, spre a dispune masuri in consecinta. 
− organizeaza conferintele de presa ale primarului, viceprimarilor  
− elaboreaza strategii de presa pentru promovarea unor actiuni de interes cetatenesc. 
− organizeaza intalniri radiotelevizate ale reprezentantilor Primariei, consiliului local, cu 
sprijinul posturilor locale de emisie. 
− culege date si informatii din domeniul de activitate al consiliului local si al Primariei pe care 
le aduce la cunostinta publica. 
− negociaza si prezinta primarului propuneri pentru incheierea contractelor de colaborare cu 
mass-media si asigura cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru explicarea 
Hotararilor consiliului local, a dispozitiilor primarului, cat si pentru a asigura transparenta, privind 
activitatea autoritatii deliberative si executive la nivel municipal. 
− fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare actiunilor de relatii cu 
mass-media pentru redactarea publicatiilor. 
− sprijina organizarea si pregatirea conferintelor, seminarelor si a diverselor intalniri aprobate 
de consiliul local si primarie si urmareste buna lor desfasurare. 
− sprijina organizarea de diverse conferinte, simpozioane si intalniri de lucru interne si 
internationale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate in domeniul social si economic si 
asigurarea unui sprijin logistic financiar si material pentru realizarea acestor proiecte. 
− sprijina organizarea si coordonarea actiunilor proprii de protocol in limita fondurilor alocate 
prin bugetul local. 
− selecteaza materialele ce urmeaza a fi publicate, in raport de importanta si utilitatea lor legata 
de necesitatea informarii populatiei. 
− redacteaza ori, dupa caz, corecteaza materialele prezentate de catre compartimentele 
functionale, dandu-le forma care sa permita publicarea lor. 
− monitorizeaza presa locala. 
− transmite comunicate de presa si radio-TV prin reteaua locala in problemele ce intereseaza 
populatia sau ca drept de replica la diverse comunicate sau acuzatii nefondate. 
− urmareste si informeaza in scris primarul, lunar, asupra modului in care se reflecta in mass-
media imaginea institutiei asupra felului de ducere la indeplinire a hotararilor adoptate de consiliul 
local si a dispozitiilor emise de primar.  
− serviciul relatii cu presa exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte 
normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii 
ierarhici. 
− colaboreaza cu celelalte compartimente in stabilirea de relatii cu agenti economici din tara si 
strainatate, precum si cu unitatile administrative aflate in relatii de infratire si parteneriat cu Primaria 
Deva. 
− contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relatiilor economice a delegatiilor care 
se deplaseaza in orasele infratite si partenere. 
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− colaboreza cu institutiile care acorda finantari externe si interne, programelor destinate 
administratiei publice locale si intocmeste proiecte in colaborare cu celelalte compartimente. 
− asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza. 
− asigura evidenta corespondentei primite in cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu 
respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite. 
− primeste, inregistreaza si transmite consiliului local, primarului, viceprimarilor, secretarului 
si directiilor primariei, cererile, sesizarile si reclamatiile formulate de cetateni straini si urmareste 
solutionarea acestora in termen de 30 de zile de la inregistrare. 
− organizeaza primirea cetatenilor straini in audiente (la primar, viceprimari, secretar si 
directori), conform dispozitiei primarului si transmite solicitarile formulate spre solutionare la 
directiile si serviciile de resort, urmarind emiterea raspunsurilor catre petenti in termen de 30 de zile 
de la formulare. 
− intocmeste diverse rapoarte si informari privind problemele ridicate de cetatenii straini prin 
cereri, scrisori adresate consiliului local si Primariei, pe care le prezinta celor autorizati sa decida. 
− sprijina relatiile cu mass-media.  
− fundamenteaza propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare actiunilor de relatii 
internationale. 
− asigura difuzarea la cei nominalizati a invitatiilor primite de la organismele de stat, oficii 
diplomatice, organizatii politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestari interne si 
internationale. 
− tine evidenta si pastreaza documentatiile organizatiilor internationale care colaboreaza cu 
Primaria si consiliul local si participa la actiunile de obtinere a unor ajutoare din strainatate sau 
sponsorizari diverse. 
− constituie banca de date cu informatii utile pentru consiliul local, pentru primar si diverse 
directii din primarie. 
− asigura transmiterea corespondentei si raspunsurilor la diversi destinatari din tara si 
strainatate. 
− asigura desfasurarea contactelor dintre conducerea institutiei si reprezentantii unor organe si 
organisme neguvernamentale, departamentale, firme, asociatii, institutii, reprezentante diplomatice, 
cetateni straini. 
− invita delegatii si persoane pe cheltuiala partii romane, cu aprobarile necesare, si asigura 
conditiile pentru buna desfasurare a unor schimburi de experienta sau documentare, in cadrul unor 
acorduri. 
− organizeaza ocazional mese festive si cocteiluri, in limita fondurilor de care dispune si cu 
respectarea dispozitiilor legale. 
− tine evidenta strainilor care stabilesc contacte cu consiliul local si Primarie. 
− asigura primirea si insotirea delegatiilor straine si faciliteaza, la cerere, impreuna cu Serviciul 
buget contabilitate si Serviciul administrativ, transportul, cazarea si alte servicii necesare. 
− traduce corespondenta primita si asigura activitatea de translator pentru contactele oficiale, 
precum si traducere de documente sau publicatii. 
− sprijina actiunile de infratire si stabilire de relatii directe intre municipii si orase din tara si 
strainatate. 
− asigura stabilirea relatiilor cu alte orase din tara si strainatate. 
− pregateste documentatiile proiectelor de colaborare cu alte unitati - administrativ teritoriale, 
din tara sau din strainatate. 
− asigura logistica desfasurarii unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive 
promovate de municipalitate, in vederea stabilirii de relatii stiintifice cu institutii de profil din tara si 
din strainatate, in primul rand cu cele provenind din orasele infratite si cu cele aflate in relatii de 
parteneriat. 
− colaboreaza cu alte compartimente in vederea organizarii si bunei desfasurari a manifestarilor 
stiintifice, culturale, artistice si omagiale organizate de catre consiliului local si Primarie. 
− elaboreaza documentatii necesare pentru vizite in strainatate. 
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− asigura, colaborand cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate in 
organul de presa propriu al consiliului local. 
− asigura evidenta corespondentei cu orasele infratite precum si cu alte organisme si organizatii 
internationale. 
− asigura selectarea propunerilor si intocmeste documentatiile necesare pentru conferirea de 
catre consiliul local al titlului de ’’Cetatean de Onoare’’ al municipiului Deva, unor persoane fizice 
romane sau straine ; asigura secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ’’Cetatean de Onoare’’ 
al municipiului Deva. 
− stabileste contacte si tine legatura cu organizatii neguvernamentale pentru dezvoltarea 
societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din municipiu si monitorizeaza activitatea acestora in 
scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa 
solutioneze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala. 
− sprijina constituirea grupurilor de lucru, formata din ONG si administratia publica locala, la 
nivel municipal, pentru elaborarea unor programe de dezvoltare in domeniul invatamantului, 
sanatatii, culturii, mediului si vietii econmomice, finantata din surse interne sau straine. 
− asigura functia de coordonare si monitorizare a proiectelor derulate in parteneriat cu ONG - 
urile locale sau externe, urmarind realizarea tuturor obligatiilor ce revin Primariei. 
− sprijina constituirea unei baze de date cu activitatile desfasurate de fiecare ONG, privind 
proiectele derulate sau in curs de derulare si asigurarea unei legaturi viabile dintre strategia 
consiliului local al municipiului Deva si aceste proiecte si programe. 
− saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 
sesizarile primite pentru solutionare. 
− serviciul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotarari 
ale consiliului local al municipiului Deva sau dispozitii ale primarului sau primite de la sefi ierarhici. 

 
D5. COMPARTIMENTUL FINANTARE SI ADMINISTRARE A 
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT cu urmatoarele atributii: 
− tine evidenŃa unităŃilor de învăŃământ existente pe raza municipiului Deva,  organizeaza 
intalniri periodice, realizeaza parteneriate si programe comune cu acestea; 
− pastreaza legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar si comunica primarului si 
serviciilor de specialitate problemele cu care se confrunta acestea; asigura rezolvarea acestor 
probleme; 
− tine legătura cu Inspectoratul Scolar JudeŃean, cu conducerea unităŃilor şcolare în vederea 
stabilirii măsurilor ce trebuiesc luate pentru îmbunătăŃirea activităŃii în domeniile pe care acestea le 
coordonează, în măsura în care, potrivit dispoziŃiilor legale, Consiliul local al municipiului Deva şi 
executivul acestuia au obligaŃia şi posibilitatea de a-şi aduce contribuŃia. 
− adună si centralizează toate informaŃiile si solicitarile privind necesităŃile şi preocupările 
instituŃiilor de învăŃământ pentru a fi puse la dispoziŃia şi în discuŃia Consiliului local  şi a 
executivului acestuia în vederea implicării administraŃiei în realizarea obiectivelor acestor instituŃii. 
− contribuie la asigurarea condiŃiilor necesare bunei funcŃionări a instituŃiilor de învăŃământ. 
− contribuie  cu propuneri la dimensionarea bugetului alocat învăŃământului. 
− contribuie la dimensionarea planului anual de investiŃii pentru unităŃile de învăŃământ. 
− stabileşte în colaborarea cu Inspectoratul şcolar judeŃean, Biroul buget-contabilitate şi 
DirecŃia Tehnică – Compartiment InvestiŃii, priorităŃile privind cheltuielile de învăŃământ 
− participă la recepŃia sub aspect calitativ şi conform cu documentele de execuŃie a lucrărilor de 
întreŃinere sau investiŃii, pentru unităŃile de învăŃământ. 
− colaborează cu Inspectoratul şcolar judeŃean pentru o cât mai judicioasă structurare a 
unităŃilor de învăŃământ, cu luarea în considerare a prevederilor Legii învăŃământului şi a 
perspectivelor de dezvoltare economico-socială a municipiului.    
− asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza. 
− saptaminal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau 
sesizarile primite pentru solutionare. 



 30 

− executa si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotarari ale 
consiliului local municipal, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici. 
− colaborează cu celelalte compartimente funcŃionale pentru rezolvarea atribuŃiilor specifice. 
−     organizeaza intalniri periodice cu unitatile de invatamant la toate nivelurile si realizeaza        
parteneriate si programe comune cu acestea; 
- pastreaza legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar si comunica consiliului local,  
primarului si serviciilor de specialitate problemele cu care se confrunta acestea; 
D6. COMPARTIMENTUL IMAGINE, CULTURA cu urmatoarele atributii: 
− initiaza activitati si evenimente artistice, culturale, stiintifice, sportive si de agrement proprii  cat 

si unele care decurg din derularea unor relatii de colaborare locala, nationala sau internationala in 
colaborare cu Compartimentul relatii externe; 

− identifica forme posibile si eficiente de cooperare dintre ONG-uri si Primaria municipiului Deva;  
− promoveaza relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale precum si infratiri cu alte 

autoritati ale administratiei publice locale nationale in colaborare cu Compartimentul relatii 
externe; 

− initiaza si organizeaza dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de interes pentru cetatenii 
municipiului. 

− colaborează cu celelalte compartimente funcŃionale pentru rezolvarea atribuŃiilor specifice. 
− organizeaza intalniri periodice cu unitatile de cultura la toate nivelurile si realizeaza        
parteneriate si programe comune cu acestea; 
− pastreaza legatura cu unitatile de cultura si comunica consiliului local,  primarului si serviciilor 

de specialitate problemele cu care se confrunta acestea; 
− monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura, arta si a ONG-urilor din municipiu, 

asigurand totodata colaborarea cu acestea; 
D7. BIROUL CONTRACTARI SI RAMBURSARI IMPRUMUTURI  

Este condus de un Şef birou şi are următoarele atribuŃii principale: 
-  Ńine evidenŃa obligaŃiilor de plată, interne şi externe ale AutorităŃii administraŃiei publice locale, 
provenind din împrumuturi contractate sau garantate de aceasta, de pe piaŃa internă şi externă de 
capital; 
- Ńine evidenŃa dobânzilor pe fiecare împrumut contractat ( preŃul folosirii temporare a capitalului 
împrumutat); 
întocmeşte în cazul contractării de către Consiliul Local Deva de noi împrumuturi, toate 
documentele necesare potrivit legislaŃiei şi le înaintează Comisiei de Autorizare a împrumuturilor 
Locale; 
- pune Ia dispoziŃia partenerilor contractuali ( unităŃi bancare, Bursa de valori sau alte   
persoane 
juridice sau fizice ) toate documentele solicitate potrivit prevederilor contractuale; 
urmăreşte obŃinerea avizului   Comisiei de Autorizare a împrumuturilor   Locale   şi îl înaintează 
Biroului Buget-Contabilitate în vederea cuprinderii împrumutului în bugetul Consiliului Local; 
urmăreşte încadrarea datoriilor anuale, reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate 
şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să 
fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, în limita prevăzută de legislaŃia în vigoare; 
- informează Ordonatorul principal de credite şi Biroul Buget - Contabilitate cu privire la 
nivelul 
maxim al împrumuturilor ce pot fi contractate pe parcursul exerciŃiului bugetar; 
Ńine evidenta tuturor împrumuturilor contractate de Consiliul Local Deva; 
informează Biroul Buget-Contabilitate în vederea plăŃii ratelor scadente sau a dobânzilor cu cel puŃin 
5 zile înainte de data scadentă a acestora; 
înscrie în registrul de evidenŃă a datoriei publice locale şi respectiv, în registrul garanŃiilor locale 
împrumuturile contractate şi garanŃiile acordate de Autoritatea administraŃiei publice locale; 
- transmite Ministerului FinanŃelor Publice în termen de î O zile de Ia data contractării sau 
garantării de împrumuturi copii de pe fiecare document primar care atestă: 
- contractarea / garantarea împrumutului; 
- actul adiŃional la contractul / acordul de   împrumut / garantare, 
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dacă au fost aduse modificări Ia acesta cu respectarea clauzelor contractuale; 
pune în aplicare toate prevederile legale cu privire Ia angajarea, contractarea, garantarea şi 
raportarea împrumuturilor". 

 
E. DIRECłIA POLITIA COMUNITARA 

 
La nivelul municipiului Deva, Directia de  PoliŃie Comunitară se organizează  ca  structura  

fara personalitate juridică, in cadrul aparatului de specialitate  de specialitate al Consiliului local cu 
sediul în Deva, Piata Unirii nr.4, judeŃul Hunedoara. 
 Activitatea Directiei de PoliŃie Comunitară al municipiului Deva se desfăşoară pe 
următoarele domenii principale: 

(a) ordine publică, paza bunuri  publice 
(b) instruire, logistica 

 DirecŃia este condusă de un director executiv care are în subordine următoarele 
compartimente functionale : 

� Serviciul ordine publica, paza bunuri publice compus din: 
� Compartimentul ordine publica, paza bunuri publice 
� Compartimentul interventie rapida, dispecerat 

� Biroul instruire, logistica cu urmatoarele compartimente: 
� Compartimentul instruire 
� Compartimentul logistica 

În vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin conform legii PoliŃiei Comunitare, personalul de 
conducere, de coordonare, de pază şi de ordine publica răspunde de organizarea şi funcŃionarea pazei 
unităŃilor stabilite prin Hotărâre a Consiliului local sau preluate pe bază de contract de prestări 
servicii, participă la asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a siguranŃei persoanelor, 
integrităŃii corporale, vieŃii sau bunurilor cetăŃenilor ori ale domeniului public, urmăreşte respectarea 
regulilor de comerŃ stradal şi a curăŃeniei localităŃilor conform competenŃelor stabilite prin legi, 
hotărâri ale consiliilor locale sau prin dispoziŃii ale primarilor. 
E1 - DIRECTORUL EXECUTIV îşi îndeplineşte atribuŃiile în mod nemijlocit sub 
autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele 
atribuŃii : 
a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Directiei de PoliŃie Comunitară; 
b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător; 
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale; 
d) răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine; 
e) coordonează activitatea de preluare a obiectivelor în pază şi urmăreşte îndeplinirea întocmai a 
clauzelor prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate; 
f) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele stabilite de consiliul local sau preluate 
pe bază de contract de prestări servicii; 
g) studiază şi propune unităŃilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a 
sistemelor de alarmare împotriva efracŃiei; 
h) analizează trimestrial activitatea Directiei de PoliŃie Comunitară şi indicatorii de performanŃă 
stabiliŃi de Consiliul local; 
i) asigură informarea operativă a Consiliului local, precum şi a poliŃiei locale despre 
evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităŃii serviciului; 
j) colaborează cu alte organe ale statului cu atribuŃii privind asigurarea climatului de ordine şi 
linişte publică, siguranŃa persoanelor, integritate corporală, viaŃa, bunurile acestora ori ale 
domeniului public şi privat, curăŃenia şi combaterea comerŃului stradal neautorizat; 
k) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să 
propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancŃiuni în condiŃiile legii; 
l) studiază şi propune Consiliului local adoptarea de măsuri, în cadrul obiectului de activitate, 
menite să asigure realizarea de beneficii suplimentare, cum ar fi : 
- întreŃinerea şi repararea mijloacelor tehnice de pază; 
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- întreŃinerea şi repararea sistemelor de alarmare împotriva efracŃiei; 
- asigurarea pazei transporturilor de valori importante ; 
- înfiinŃarea şi deservirea dispeceratelor de zonă pentru semnalarea pătrunderilor prin efracŃie; 
- alte măsuri necesare 
m) propune Consiliului local spre aprobare tarifele la care se vor executa prestările de servicii 
pentru beneficiari; 
n) îndeplineşte alte atribuŃii stabilite prin lege; 

 
E2 - SEFUL SERVICIULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PAZĂ BUNURI 
PUBLICE se subordonează Directorului executiv şi are următoarele atribuŃii principale în funcŃie 
de responsabilităŃile încredinŃate : 
a) organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Directiei de PoliŃie 
Comunitară, privind asigurarea pazei bunurilor publice, participarea la apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a vieŃii şi integrităŃii persoanelor; 
b) participă, la solicitare, la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona 
de competenŃă, întocmesc planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor 
în aplicare, menŃine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a 
activităŃilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate; 
c) urmăresc ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în 
obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracŃiei, obligativitatea cu 
privire la menŃinerea lor în stare de funcŃionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor; 
d) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către funcŃionarii publici din Directia de PoliŃie 
Comunitară a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, asigurarea ordinii şi liniştii 
publice, regulile de convieŃuire socială, integritatea corporală a persoanelor, curăŃenia şi comerŃul 
stradal şi a normelor de protecŃia muncii; 
e) constată contravenŃiile date în competenŃă, aplică sancŃiunile potrivit legii şi Ńine evidenŃa 
acestora; 
f) conduc pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu tematica 
stabilită; 
g) stabilesc reguli cu privire la predarea-primirea armamentului şi muniŃiei, portul şi folosirea 
acestuia în timpul serviciului, precum şi întreŃinerea şi asigurarea deplinei securităŃi când nu se află 
asupra personalului; 
h) informează de îndată conducerea PoliŃiei Comunitare despre toate evenimentele deosebite 
înregistrate în activitatea de pază şi apărare a ordinii publice şi Ńine evidenŃa acestora; 
i) analizează lunar activitatea personalului din subordine; 
j) întreprind măsuri eficiente pentru ca întreg personalul să execute corespunzător sarcinile ce îi 
revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând 
recompense şi sancŃiuni corespunzătoare; 
a) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de 
elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi Ńine evidenŃa rezultatelor obŃinute; 
b) asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiŃiile de păstrare şi întreŃinere a acestuia şi 
instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire; 
c) sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al PoliŃiei Române 
competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a 
armamentului din dotare şi a muniŃiei aferente; 
d) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinŃă şefului PoliŃiei Comunitare ori 
adjunctului acestuia. 
e) organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului cum sunt îndeplinite 
atribuŃiile de serviciu de către funcŃionarii publici din cadrul cadrul Serviciului din subordine ; 
 
E3  – ŞEFUL BIROULUI INSTRUIRE LOGISTICA se subordonează directorului 
executiv şi are următoarele atribuŃii principale : 
f) întocmeşte planul de pregătire profesională a personalului, coordonează activitatea de 
elaborare a temelor, urmăreşte modul de desfăşurare a pregătirii şi Ńine evidenŃa rezultatelor obŃinute; 
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g) asigură cunoaşterea armamentului din dotare, condiŃiile de păstrare şi întreŃinere a acestuia şi 
instruieşte personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire; 
h) sesizează de îndată şefii ierarhici şi structurile Inspectoratului General al PoliŃiei Române 
competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a 
armamentului din dotare şi a muniŃiei aferente; 
i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezinŃă şefului PoliŃiei Comunitare ori 
adjunctului acestuia. 
j) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreŃinere şi păstrare, în condiŃii de 
siguranŃă, a armamentului şi muniŃiei din dotare; 
k) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemne distinctive de ierarhizare, 
repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora ; 
l) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menŃinere în stare de funcŃionare a aparaturii de pază 
şi alarmare, radiocomunicaŃii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine; 
m) menŃine legătura permanentă cu beneficiarii (cand e cazul) privind modul în care se 
desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaŃiilor 
contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienŃei pazei; 
n) analizează contribuŃia funcŃionarilor publici din cadrul Directiei de PoliŃie Comunitară la 
apărarea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenŃiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia 
măsuri de îmbunătăŃire a acesteia; 
o) organizează şi execută controale tematice şi inopinante asupra modului cum sunt îndeplinite 
atribuŃiile de serviciu de către funcŃionarii publici din cadrul cadrul Biroului din subordine ; 
p) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite; 
q) organizează activităŃile de protecŃie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

AtribuŃiile personalului încadrat pe funcŃii tehnico – economice sau de alte specialităŃi 
administrative se stabilesc de şeful serviciului. 

 
Atributiile specifice ale compartimentelor functionale din cadrul Directiei 

Politia Comunitara 
 

Compartimentul paza si ordine publica – functionarii publici din cadrul acestui 
compartiment au urmatoarele atributii: 
- asigura linistea si ordinea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine 
publica 
- previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatii si comertul stradal, 
precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local 
- asigura insotirea si protectia reprezentantilor Primariei la executarea unor controale sau 
actiuni specifice 
- constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea 
prevederilor legale referitoare la  tulburarea linistii si ordinii publice, comert stradal, curatenia 
localitatii, protectia mediului inconjurator, precum si pentru fapte care afecteaza climatul social, 
stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.  
- participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, 
manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local 
- actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia civila si alte autoritati 
prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de 
calamitati naturale, incendii, catastrofe. 
 
Compartimentul interventie rapida, dispecerat – functionarii publici din cadrul acestui 
compartiment au urmatoarele atributii: 
- asigura serviciul de permanenta in cadrul dispeceratului Politiei Comunitare 
- anunta de indata Directorul executiv al Politiei Comunitare si conducerea Primariei in 
situatiile de urgenta  
- repartizeaza armamentul din dotare agentilor comunitari, la intrarea acestora in schimb 
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- actioneaza impreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Protectia civila si alte autoritati 
prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de 
calamitati naturale, incendii, catastrofe. 
 
Compartimentul instruire – functionarii publici din cadrul acestui compartiment au 
urmatoarele atributii: 
- asigura efectiv pregatirea profesionala a personalului Politiei Comunitare, conform Planului 
de pregatire profesionala 
- sesizeaza de indata sefii ierarhici si structurile Inspectoratului General al Politiei Romane 
competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare sau distrugere a armamentului din 
dotare 
- asigura efectiv cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici din Politia 
Comunitara a prevedeilor legale 
- analizeaza lunar activitatea personalui Politiei Comunitare, din punct de vedere al instruirii 
- intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute in mod corespunzator 
sarcinile ce-i revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare  
- reprezinta Politia Comunitara in instantele de judecata pentru actiunile privind contestatii la 
amenzile aplicate de catre agentii comunitari 
- raspund la sesizari si reclamatii privind activitatea Politiei Comunitare  
 
Compartimentul logistica – personalul contractual din cadrul acestui compartiment are 
urmatoarele atributii: 
- asigura aprovizionarea, repartizarea, intretinerea si pastrarea in conditii de siguranta a 
armamentului si munitiei din dotare 
- asigura echiparea fucntioanrilor publici cu uniforme de serivicu si insemne distinctive de 
ierarhizare 
- asigura aprovizionmarea si mentinerea in stare de fucntionare a aparaturii de paza si 
alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine publica 
- asigura punerea in aplicare a sistemului de alarmare a personaluli in cazuri deosebite 
- asigura activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor 
 
E4 - FuncŃionarii publici de execuŃie din Directia de PoliŃie Comunitară a municipiului Deva 
au următoarele atribuŃii specifice: 
a) să se prezinte la serviciu în condiŃii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le 
revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu ; 
b) la intrarea în serviciu să verifice locurile şi punctele vulnerabile, existenŃa şi starea 
încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi să ia în caz de nevoie 
măsurile ce se impun; 
c) să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de 
pază; 
d) să supravegheze ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor 
stabilite în planurile de pază, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de 
acces; 
e) să nu părăsească postul încredinŃat decât în situaŃiile şi condiŃiile prevăzute în consemnul 
postului; 
(f)  să verifice obiectivul încredinŃat spre pază cu privire la existenŃa unor surse care ar putea 
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, să ia 
măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi limitarea consecinŃelor acestor evenimente 
şi să sesizeze organele competente; 
(g)  în cazul săvârşirii unei infracŃiuni flagrante ia măsuri de conducere şi de predare a 
făptuitorului structurilor Inspectoratului General al PoliŃiei Române competente  potrivit legii. Dacă 
făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea pătrunderea în câmpul 
infracŃional a altor persoane şi anunŃă unitatea de poliŃie competentă , întocmind  totodată proces 
verbal cu cele constatate.; 
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(h)  să constate contravenŃiile date în competenŃă şi să aplice sancŃiunile potrivit legii; 
(i)  să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale; 

Pe timpul patrulării pe raza de competenŃă a municipiului Deva, personalul Directiei de 
PoliŃie Comunitară poate folosi autovehicule cu semnul distinctiv “POLIłIA COMUNITARĂ” 

Pe timpul executării serviciului funcŃionarului public din cadrul Directiei de PoliŃie 
Comunitară  a municipiului Deva, îi este interzis: 

a) să încredinŃeze arma altei persoane; 
b) să întreprindă acŃiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 
c) să încredinŃeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane; 
d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, 

atunci când serviciu de pază se execută pe mai multe schimburi; 
La incadrare personalul Politiei Comunitare va semna un angajament de serviciu. 

 
In directa subordine a Primarului isi desfasoara activitatea urmatoarele compartimente 
functionale: 
F. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN cu urmatoarele atributii: 
 Compartimentul de audit public intern evalueaza daca sistemele de management si de control 
intern sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si 
eficacitate. 
            Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, 
inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor 
publice, precum si la administrarea patrimoniului public. 
          Compartimentul de audit public  intern auditeaza, cel putin o data la trei ani, fara a se limita la 
acestea, urmatoarele: 
                  a).- angajamentele bugetare si legale din  care deriva direct sau indirect obligatii de 
plata,inclusiv din fondurile comunitare; 
                  b).-platile asumate prin angajamente  bugetare si legale, inclusiv din fondurile 
comunitare; 
                  c).-vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al 
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 
                  d).-concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor 
administrativ teritoriale; 
                  e).-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de 
creanta , precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; 
                  f).-alocarea creditelor bugetare; 
                  g).-sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 
                  h).-sistemul de luare a deciziilor; 
                  i). -sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
                  j). -sistemele informatice; 
          Misiunile de audit public intern se realizeaza pe baza de plan. Proiectul planului de audit 
public intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului 
asociat diferitelor structuri, activitati, programe, proiecte sau operatiuni, precum si prin consultare cu 
entitatile publice ierarhic superioare, tinand seama de recomandarile Curtii de Conturi. 
              Conducatorul entitatii publice aproba anual proiectul planului de audit public intern. 
              Auditorul intern desfasoara audituri ad-hoc respectiv misiuni de audit public intern cu 
caracter exceptional,necuprinse in planul anual de audit public intern. 
           In realizarea misiunilor de audit, auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de 
serviciu, care prevede in mod explicit scopul, obiectivele, tipul si  durata auditului public intern 
precum si nominalizarea echipei de auditare. 
           Misiunile de audit public intern pot avea ca obiective principale: 
− asigurarea conformitatii procedurilor  si operatiunilor cu normele, regulamentele si legile-
auditul de regularitate; 
− evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere si de control intern in scopul inlaturarii 
eventualelor nereguli si deficiente din cadrul entitatii publice –auditul de sistem; 
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− examinarea impactului efectiv al atingerii obiectivelor si calitatii dorite stabilite de entitatea 
publica in conditiile utilizarii criteriilor de economicitate,eficienta si eficacitate-auditul performantei 

                                Atributiile compartimentului de audit public intern sunt: 
− elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea cu 
avizul UCAAPI; 
− elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern; 
− informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice 
auditate, precum si despre consecintele acestuia; 
− raporteaza periodic asupra constatarilor,concluziilor si recomandarilor rezultate din 
activitatile sale de audit; 
− elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 
− in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat 
conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate. 
              Auditorii interni trebuie sa respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului 
intern. Auditorii au obligatia perfectionarii cunostintelor profesionale(minim 15 zile pe an). 
               Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod 
potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea  sistemelor de control intern al entitatilor 
publice. Raspunderea pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in 
rapoartele de audit  apartine conducerii entitatii publice. 
              In realizarea sarcinilor sub auditul intern poate colabora cu compartimentele de audit din 
cadrul  Administratiei Financiare Deva, D.G.F.P.CFS.Deva si Consiliul Judetean Deva. 
              Auditul intern prezinta propuneri pentru dotarea si buna desfasurare a activitatii 
compartimentului si asigura  arhivarea actelor pe care le administreaza. 

G. COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR cu următoarele atribuŃii: 
-răspunde de orice sesizare, reclamatie, contestaŃie sau propunere venita din partea cetăŃenilor 

municipiului Deva ( inclusiv satele aparŃinătoare - Archia, Barcea Mica, Cristur si localitatea 
componenta Santuhalm ) de la organele locale si judeŃene ale administraŃiei publice locale sau 
reprezentantul in teritoriu al guvernului; 

-participa la audientele programate săptămânal ale Primarului, Viceprimarilor sau Secretarului; 
-solicita punctul de vedere al serviciilor de specialitate in problemele sesizate; 
-verifica stadiile fizice zilnic ale lucrărilor prestate de către Serviciul public de Gospodărire 

municipala ( maturatul stradal si întreŃinere zone verzi ) conform programelor zilnice si a celorlalŃi 
agenŃi economici care au incheiat cu Municipiul Deva contracte de salubritate; 

-efectuează controale pe toate liniile ( disciplina in construcŃii, amenajarea teritoriului, 
circulaŃie, reparaŃii străzi, intervenŃii la reŃelele edilitare subterane, etc. ) si aplica sancŃiuni 
contravenŃionale acolo unde este cazul potrivit legii sau hotărârii consiliului local; 

-participa impreuna cu inspectorii de la AgenŃia pentru protecŃia mediului si DirecŃia de Sănătate 
Publica sau alte instituŃii abilitate la controale in teritoriu si informează asupra neregulilor constatate pe 
aceasta linie; 

-verifica activităŃile comerciale din pieŃele municipiului Deva ( achitarea taxelor de masa, 
certificate de producător, etc.) 

-verifica aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 18 / 1991 si a Legii nr. 247 / 2005, cu 
modificările si completările ulterioare; 

-propune emiterea de DispoziŃii ale Primarului pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea 
urmărilor calamităŃilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor si epizootiilor, precum si apărarea ordinii 
si liniştii publice de pe raza unităŃilor administrativ teritoriale ; 

-paricipa la orice acŃiune de control dispusa de Primarulu municipiului Deva, indiferent de 
ziua, ora si zona defasurarii ei pentru rezolvarea operativa a problemelor ivite. 

-efectuează controale pe toate liniile ( disciplina in construcŃii, amenajarea teritoriului, 
circulaŃie, reparaŃii străzi, intervenŃii la reŃelele edilitare subterane, etc. ) si aplica sancŃiuni 
contravenŃionale acolo unde este cazul (conform HCL nr. 120 / 1998 ) 

-participa impreuna cu inspectorii de la AgenŃia pentru protecŃia mediului si DirecŃia de 
Sănătate Publica la controale in teritoriu si informează asupra neregulilor constatate pe aceasta linie; 

-verifica activităŃile comerciale din pieŃele municipiului Deva ( achitarea taxelor de masa, 
certificate de producător, etc.) 
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H. SERVICIUL  ADMINISTRATIV, SECRETARIAT, PROTOCOL cu 
urmatoarele atributii: 
− solicită compartimentelor din cadrul Primăriei necesarul de rechizite ce urmează a fi 
aprovizionate; 
− întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare curentă şi în perspectivă şi le supune 
aprobării înaintându-l  la compartimentul contabilitate în vederea întocmirii documentelor aferente şi 
asigură procurarea şi gestionarea acestora potrivit legii; 
− răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerinŃelor de transport 
pentru activitatea Primăriei; 
− solicită ofertele de preŃuri de la furnizori pentru necesarul de aprovizionat; 
− face aprovizionarea cu materiale în conformitate cu solicitările primite;  
− asigură procurarea prin abonament a principalelor publicaŃii şi a unor lucrări de specialitate; 
− distribuie pe bază de borderou, sub semnătură, materialele consumabile, rechizitele Ńi 
celelalte bunuri solicitate, Ńine evidenŃa acestora pe compartimente; 
− păstrează în cele mai bune condiŃii rezerva de materiale din magazia proprie, precum şi toate 
bunurile depuse spre păstrare în această magazie, răspunde material , administrativ şi penal de 
integritatea gestiunii sale; 
− răspunde de buna gospodărire a dotării proprii şi urmăreşte gestionarea mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar; 
− face propuneri de valorificare şi/sau scoatere din folosinŃă a bunurilor din dotare; 
− întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale, fişele de inventar pentru toate 
compartimentele din cadrul Primăriei; 
− Ńine în mod corect Ńi explicit evidenŃa mişcărilor din gestiune; 
− face propuneri cu privire la necesitatea şi oportunitatea executării unor lucrări de întreŃinere 
şi reparaŃii ale imobilului Primăriei, instalaŃiilor şi altor mijloace fixe şi obiecte de inventar ce 
aparŃin acestuia; 
− după aprobare, urmăreşte executarea în bune condiŃii a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii, 
informând asupra stadiului în care se află lucrările; 
− asigură efectuarea reviziilor periodice şi reparaŃiilor necesare la autoturismele din dotare; 
− zilnic, eliberează şi calculează foile de parcurs pentru autoturismele din dotare, potrivit 
reglementărilor în vigoare; 
− Ńine evidenŃa consumurilor de carburanŃi, lubrifianŃi şi piese de schimb pentru autoturisme 
urmărind încadrarea în cotele aprobate; 
− răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru parcarea 
acestora la locurile stabilite şi asigurarea lor cu încuietori corespunzătoare; 
− organizează şi urmăreşte efectuarea curăŃeniei în birouri si grupurile sanitare şi alte spaŃii 
aferente Primăriei; 
− asigură buna desfăşurare a acŃiunilor de protocol  organizate de către Primar sau de Consiliul 
Local; 
− urmăreşte modul cum se realizează paza instituŃiei prin gardieni publici; 
− răspunde de organizarea accesului în Primărie şi în incintă a salariaŃilor şi a persoanelor din 
afară; 
− urmăreşte îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor din 
cadrul Consiliului local şi eventual modificarea acestuia; 
− Ńine evidenŃa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ; 
− predă şi preia de la compartimentele funcŃionale ştampilele, parafele şi sigiliile pe bază de 
proces verbal; 
− păstrează ştampilele, sigiliile şi parafele scoase din uz şi procedează la distrugerea acestora în 
baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primăriei; 
− întocmeşte registrul unic de documente, parafează şi numerotează fiecare registru înscris în 
acesta; 
− raspunde de activitatea privind protectia muncii a salariatilor 
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− îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin acte normative sau încredinŃate de autoritatea 
deliberativă şi executivă. 

I. COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI cu urmatoarele 
atributii: 

răspunde de orice sesizare, reclamatie, contestaŃie sau propunere venita din partea cetăŃenilor 
municipiului Deva ( inclusiv satele aparŃinătoare - Archia, Barcea Mica, Cristur si localitatea 
componenta Santuhalm ) de la organele locale si judeŃene ale administraŃiei publice locale sau 
reprezentantul in teritoriu al guvernului; 

participa la audientele programate săptămânal ale Primarului, Viceprimarilor sau Secretarului; 
solicita punctul de vedere al serviciilor de specialitate in problemele sesizate; 
verifica stadiile fizice zilnic ale lucrărilor prestate de către Serviciul public de Gospodărire 

municipala ( maturatul stradal si întreŃinere zone verzi ) conform programelor zilnice si a celorlalŃi 
agenŃi economici care au incheiat cu Municipiul Deva contracte de salubritate; 

efectuează controale pe toate liniile ( disciplina in construcŃii, amenajarea teritoriului, 
circulaŃie, reparaŃii străzi, intervenŃii la reŃelele edilitare subterane, etc. ) si aplica sancŃiuni 
contravenŃionale acolo unde este cazul potrivit legii sau hotărârii consiliului local; 

participa impreuna cu inspectorii de la AgenŃia pentru protecŃia mediului si DirecŃia de Sănătate 
Publica sau alte instituŃii abilitate la controale in teritoriu si informează asupra neregulilor constatate pe 
aceasta linie; 

verifica activităŃile comerciale din pieŃele municipiului Deva ( achitarea taxelor de masa, 
certificate de producător, etc.) 

verifica aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 18 / 1991 si a Legii nr. 247 / 2005, cu 
modificările si completările ulterioare; 

propune emiterea de DispoziŃii ale Primarului pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea 
urmărilor calamităŃilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor si epizootiilor, precum si apărarea ordinii 
si liniştii publice de pe raza unităŃilor administrativ teritoriale ; 

paricipa la orice acŃiune de control dispusa de Primarulu municipiului Deva, indiferent de ziua, 
ora si zona defasurarii ei pentru rezolvarea operativa a problemelor ivite. 

efectuează controale pe toate liniile ( disciplina in construcŃii, amenajarea teritoriului, 
circulaŃie, reparaŃii străzi, intervenŃii la reŃelele edilitare subterane, etc. ) si aplica sancŃiuni 
contravenŃionale acolo unde este cazul (conform HCL nr. 120 / 1998 ) 

participa impreuna cu inspectorii de la AgenŃia pentru protecŃia mediului si DirecŃia de Sănătate 
Publica la controale in teritoriu si informează asupra neregulilor constatate pe aceasta linie; 

verifica activităŃile comerciale din pieŃele municipiului Deva ( achitarea taxelor de masa, 
certificate de producător, etc.) 

J. COMPARTIMENTUL PROBLEME RROMI cu urmatoarele atributii: 
− promoveaza programe de dezvoltare locale specifice, finantate din fonduri guvernamentale  
− elaboreaza stategii locale de dezvoltare durabila in contextul STRATEGIEI GUVERNULUI 
ROMANIEI DE IMBUNATATIRE A SITUATIEI RROMILOR 
− colaboreaza cu organismele de finantare guvernamentala in vederea promovarii programelor 
specifice de dezvoltare 
− dezvolta parteneriate cu actorii comunitatii ( institutii publice, organizatii nonguvernamentale  

− monitorizeaza problemele cu care se confrunta comunitatea pe care o reprezinta si propune 
solutii pentru rezolvarea acestora 

 

II. 2. – STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIULUI 
COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

 
Art. l  - Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor a municipiului Deva denumit 
in continuare serviciu public comunitar, se organizează in subordinea Consiliului local al municipiului 
Deva, si este aparat de specialitate ale administraŃiei publice locale, constituit in temeiul art.l alin.l din 
OrdonanŃa guvernului nr.84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenta persoanelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.3 72/2002, 
precum si OrdonanŃa de Urgenta nr.50/2004. 
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Art 2 (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin 
lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de 
evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor in sistem de ghişeu unic. 
(2) Activitatea serviciului comunitar local se desfăşoară in interesul persoanei si al comunităŃii, in 
sprijinul instituŃiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii. 
Art. 3 (1) In vederea îndeplinirii atribuŃiilor, serviciul public comunitar este constituit, potrivit 
prevederilor art.4 alin.(l) din ordonanŃa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea 
compartimentului de stare civila din aparatul de specialitate  al consiliului local al municipiului Deva si a 
formaŃiunii de evidenta informatizata a persoanei din aceeaşi localitate. 
(2) Serviciul public comunitar local de evidenta informatizata a persoanelor este organizat la nivel de 
serviciu si are in componenta birouri, având ca principale atribuŃii: evidenta persoanelor si eliberarea 
cărŃilor de identitate si a celor de alegator, înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila, 
informatica, analiza-sinteza, secretariat arhiva si relaŃii cu publicul. 
Art.4 Şeful serviciului public comunitar local este numit sau eliberat din funcŃie prin hotărâre a 
consiliului local, in condiŃiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor in 
conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din metodologia aprobata prin Hotărârea Guvernului 
nr.2104/2004. 
Art. 5 In îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local 
cooperează cu celelalte structuri ale consiliului local, ale Ministerului AdministraŃiei si 
Internelor si colaborează pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in 
vigoare, cu autorităŃile publice, societăŃi, agenŃi economici, precum si cu persoane fizice. 

ORGANIZAREA SERVICIULUI 
Art. 6(1) Structura organizatorica si efectivele serviciului public comunitar local sunt stabilite conform 
statului de organizare aprobat prin hotarea consiliului local cu avizul prealabil al AgenŃiei NaŃionale a 
FuncŃionarilor Publici si a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor. 
(2) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor are atribuŃii pe linie de: 
a) evidenta persoanelor si eliberare a actelor de identitate; 
b) informatica; 
c) stare civila; 
d) analiza-sinteza, secretariat-arhiva si relaŃii publice. 
Art. 7(1) Serviciul public comunitar local executa atribuŃiile ce-i sunt conferite de lege pentru 
soluŃionarea cererilor cetăŃenilor care au domiciliul sau reşedinŃa pe raza de competenta. 
(2) In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la baza relaŃii de 
autoritate(ierarhice, funcŃionale), de cooperare, de coordonare si de control, potrivit atribuŃiilor stabilite 
pentru flecare structura componenta in parte. 
Art 8 (1) RelaŃiile de autoritate ierarhice se stabilesc intre conducerea serviciului public comunitar 
local si structurile subordonate acestuia in scopul menŃinerii, păstrării si perfecŃionării stării de 
funcŃionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaŃii se stabilesc intre şefii si subordonaŃii acestora. 
(2) In cadrul serviciilor si birourilor se pot organiza compartimente. In cadrul compartimentului unde nu 
sunt prevăzute funcŃii de conducere, se stabilesc relaŃii de autoritate funcŃionale intre personalul cu 
funcŃia cea mai mare si restul personalului acestor structuri, in vederea îndrumării si îmbinării in mod 
unitar, in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse, a activităŃii acestora si a echilibrării 
sarcinilor, armonizării eforturilor necesare si asigurării unităŃii de acŃiune in îndeplinirea 
obiectivelor. 
Art. 9 (1) La nivelul serviciului public comunitar local, activitatea de control si îndrumare este 
atributul conducerii si se realizează direct, ori prin intermediul şefilor de birouri. De asemenea, in 
activitatea de control, pe linii specifice de munca, conducerea serviciului poate angrena si alt personal 
specializat din cadrul structurilor proprii. 
(2) Organigrama serviciului public comunitar este prevăzuta in anexa nr. l, la prezentul regulament. 
Art.10 Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului Deva, primeşte si 
soluŃionează cererile cetăŃenilor pe probleme specifice de evidenta persoanelor din municipiul Deva, cat 
si din comunele învecinate, la care nu s-au constituit inca servicii publice comunitare locale.  
 

CONDUCEREA SERVICIULUI 
Art. 11   Conducerea serviciului public comunitar local este asigurata de şeful serviciului. 
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Art. 12 (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local in relaŃiile cu şefi celorlalte 
structuri din aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva si a serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, cu comandanŃii (şefii) unităŃilor din Ministerul 
administraŃiei si internelor, cu instituŃiile si organismele din afara sistemului Ministerului AdministraŃiei 
si Internelor, in conformitate cu prevederile legale. 
(2) In aplicarea ordinelor si instrucŃiunilor de nivel superior, şefiil serviciului 
public comunitar local emite dispoziŃii obligatorii pentru tot personalul din subordine, in 
conformitate cu prevederile legale. 
(3) In condiŃiile legii si reglementarilor specifice, şeful serviciului public 
comunitar local poate delega atribuŃii din competenta sa altor cadre din 
subordine. 
Art. 13 (1) Şeful serviciului public comunitar local răspunde in fata consiliului local de întreaga 
activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fisei postului. 
(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o 
desfasora in fata şefului serviciului. 

 
ATRIBUłIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

Art. 14 (1) Serviciul comunitar local are următoarele atribuŃii principale: 
a) întocmeşte, păstrează, tine evidenta si eliberează in sistem de ghişeu unic, certificatele de 
stare civila, cărŃile de identitate si cărŃile de alegator; 
b) înregistrează actele si faptele de stare civila, precum si menŃiunile si modificările  intervenite 
in statutul  civil,  in  domiciliu si reşedinŃa persoanei, in condiŃiile legii; 
c) întocmeşte si păstrează registrele de stare civila in condiŃiile legii; 
d) întocmesc, completează, rectifica, anulează sau reconstitue actele de stare civila, precum si 
orice menŃiuni tăcute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in condiŃiile legii; 
e) actualizeza,  utilizează si valorifica Registrul local  de  evidenta a populaŃiei, care conŃine 
datele de identificare si adresele cetăŃenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a 
serviciului public respectiv; 
f) furnizeza in cadrul Sistemului National Informatic  de Evidenta a Persoanelor, datele 
necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta PopulaŃiei; 
g) furnizează in condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor si instituŃiilor publice   centrale,   
judeŃene   si   locale,   agenŃilor   economici   ori   a cetăŃenilor, datele de identificare si de adresa a 
persoanei; 
h) intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului 
National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor; 
i)   constata contravenŃiile sî aplica sancŃiunile in condiŃiile legii;  
j) tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; 
k) îndeplineşte si alte atribuŃii stabilite prin reglementari legale. 

 
SECłIUNEA I 

ATRIBUłII PE LINIE DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI ELIBERAREA ACTELOR DE 
IDENTITATE 

Art.15 In domeniul evidentei persoanelor si eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar 
local are următoarele principale atribuŃii: 
a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cărŃilor de alegator, sens in care 
primeşte, analizează si soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, stabilirea, restabilirea 
ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de reşedinŃa, in conformitate cu prevederile legale; 
b) pentru   îndeplinirea   întocmai   a   atribuŃiilor   si   sarcinilor   din competenta, răspunde de aplicarea 
intocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor si instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe linia 
regimului de evidenta a persoanelor; 
c) înregistrează toate cererile , in registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, in 
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 
d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise in formularele necesare 
eliberării actelor de identitate; 
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e) colaborează cu formaŃiunile de politie organizând in comun acŃiuni si   controale   la  locuri  de   cazare   
in   comun,   hoteluri,   moteluri, campinguri si alte unităŃi de cazare turistice, in vederea identificării 
persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a populaŃiei, precum si a celor urmărite in 
temeiul legii; 
f) asigura aplicarea menŃiunilor corespunzătoare in actele de identitate ale cetăŃenilor fata de care s-a luat 
măsura interdicŃiei de a se afla in anumite localităŃi sau de a paraşi localitatea de domiciliu; 
g)identifica-pe baza menŃiunilor operative- elementele urmărite, cele cu interdicŃia prezentei in anumite 
localităŃi etc. si anunŃa unităŃile de politie in vederea luării masurilor legale ce se impun; h) înmânează 
actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora; 
i)  actualizează Registrul permanent de evidenta a populaŃiei cu informaŃiile   din   cererile   
cetăŃenilor  pentru   eliberarea   actului   de identitate, precum si din comunicările autorităŃilor publice; 
j) desfăşoară activităŃi de orimire. examinarea si cetăŃenilor; 
k)   asigura  colaborarea  si   schimbul  permanent  de   informaŃii   cu unităŃile operative ale M.A.I. in 
scopul realizării operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;  
1) formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; 
m) intocmeste situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile desfăşurate lunar, trimestrial si anual, 
precum si procesele verbale de scădere din gestiune; n) răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, 
folosire si păstrare a arhivei specifice; 
o) soluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I., S.R.I, S.P.P., M.Ap.N., JustiŃie, Parchet, 
persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice; 
p) organizează, asigura conservarea si utilizează in procesul muncii, evidentele locale; 
q) eliberează acte de identitate persoanelor internate in unităŃi sanitare si de protecŃie sociala, precum si 
celor aflate in arestul unităŃilor de politie ori in unităŃi de detenŃie din zona de responsabilitate; 
 r) acorda sprijin in vederea identificării operative a persoanelor internate in unităŃi sanitare, care nu 
poseda asupra lor acte de identitate;  
s) asigura securitatea documentelor de serviciu. 

 
SECłIUNEA II 

ATRIBUłII PE LINIE INFORMATICA 
Art.16 Pe linie informatica, serviciul public comunitar local are următoarele atribuŃii principale: 
a) actualizează Registrul permanent de evidenta a populaŃiei cu datele privind persoana fizica in baza 
comunicărilor înaintate de ministere si alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale si centrale, precum 
si a documentelor prezentate de cetăŃeni cu ocazia soluŃionării cererilor acestora; 
b) preia in Registrul permanent de evidenta a populaŃiei datele privind persoana fizica in baza 
comunicărilor nominale pentru născuŃii vii, cetăŃeni romani, ori cu privire la modificările intervenite in 
statutul civil al persoanelor in vârsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor 
decedate ori declaraŃiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 
c) preia imaginea cetăŃenilor care   solicita eliberarea actelor de identitate; 
d) actualizează datele si pregăteşte lotul in vederea producerii cărŃilor de identitate; 
e) copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărŃilor de identitate, 
completează fisa de insotire a lotului si celelalte evidente; 
f) operează in baza de date locala data inmanarii cârtii de identitate; 
g) executa activităŃi pentru întreŃinerea preventiva a echipamentelor din dotare; 
h) evidenŃiază incidentele hard-soft si de aplicaŃie; 
i) clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulaŃie si situaŃia din teren 
respectiv din documentele cetăŃenilor; 
j) rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alŃi 
utilizatori); 
k) salvează si arhivează pe suport magnetic, fiserul de imagini pentru loturile de cârti de identitate; 
1) furnizează in condiŃiile legii, datele de identificare de adresa ale persoanei către autorităŃile si 
instituŃiile publice centrale, judeŃene si locale, agenŃi economici si către cetăŃeni, in cazul in care sunt 
necesare prelucrări de date in sistem informatic; 
m) întocmeşte listele electorale permanente; 
n) administrează reŃeaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta serviciului 
public comunitar local; 
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o) desfăşoară activităŃi de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoaşterii tehnologiilor din 
domeniul informatic si a posibilităŃilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local; 
p) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale 
Ministerului AdministraŃiei si Internelor, in vederea asigurării utilizării datelor in conformitate cu 
prevederile legale; 
q) executa operaŃii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicaŃie pe 
echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea in 
funcŃiune a echipamentelor de calcul, împreuna cu , specialiştii firmei care asigura asistenta tehnica 
in cadrul contractelor de service; 
r) asigura protecŃia datelor si a informaŃiilor gestionate si îa masuri de prevenire a scurgerii de 
informaŃii clasificate si secrete de serviciu; 
s)   executa alte sarcini dispuse de conducerea serviciului; 

 
SECłIUNEA III 

ATRIBUłII PE LINIE DE STARE CIVILA 
Art.17 Pe linie de stare civila, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuŃii: 
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie si de deces si 
eliberează certificate doveditoare; 
b) inscrie menŃiuni, in condiŃiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate 
in păstrare si trimite comunicări de menŃiuni pentru înscriere in registre, exemplarul I sau II, după 
caz; 
c) pentru îndeplinirea întocmai  a atribuŃiilor  si  sarcinilor din  competenta, răspunde de aplicarea 
întocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor si instrucŃiunilor care reglementează activitatea regimului de 
stare civila; 
d) înregistrează toate cererile in registrele corespunzătoare fiecărei categorii de de lucrări in 
conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si înscrise in formulare; 
f) eliberează extrase de pe actele de stare civila la cererea autorităŃilor, precum si dovezi privind 
înregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice; 
g) trimite structurii informatice din cadrul serviciului, pana la data de 5 ale lunii următoare  
inregistrării, comunicările nominale pentru născuŃii vii, cetăŃeni romani, ori cu modificările 
intervenite in statutul civil al persoanelor in vârsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale 
persoanelor decedate ori declaraŃiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte 
de identitate; 
h) trimite centrelor militare, pana la data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul 
militar sau adeverinŃa de recrutare a persoanei supuse obligaŃiilor militare; 
 i)   întocmeşte buletine  statistice  de  naştere,  de  căsătorie  si  de deces,  in conformitate cu  
normele institutului National de Statistica, pe care le trimite lunar DirecŃiei JudeŃene de Statistica;  
j)   ia masuri de păstrare in condiŃii corespunzătoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a 
evita deteriorarea si dispariŃia acestora;  
k)  atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează si le 
păstrează in condiŃii depline de securitate;  
1)   propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si 
cerneala speciala, pentru anul următor, sî ii comunica serviciului public comunitar judeŃean de evidenta 
a persoanelor;  
m) se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute   ori   distruse   parŃial   
sau   total,   după   exemplarul   existent, certificând exactitatea datelor înscrise;  
n) ia masuri de reconstituire sau întocmire ulterioara a actelor de stare civila, in cazurile prevăzute de 
lege;  
o) înaintează serviciului public comunitar judeŃean de evidenta a persoanelor, exemplarul II al 
registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost 
completate, după ce au fost operate toate menŃiunile din exemplarul I;  
p) sesizează imediat serviciul judeŃean de specialitate, in cazul dispariŃiei unor documente de stare civila 
cu regim special;  
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q) primeşte cererile si efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si 
transcrierea certificatelor de stare civila procurate din străinătate;  
r)     la solicitarea instanŃelor de judecata, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, 
rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea   dispariŃiei   sau   a   morŃii   pe   cale   
judecătoreasca   si înregistrare tardiva a naşterii;  
s)   desfăşoară activităŃi de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petiŃiilor cetăŃenilor;  
t)    asigura colaborarea si schimbul permanent de informaŃii cu unităŃile operative ale M.A.I., in 
scopul realizării operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;  
u)    formulează    propuneri    pentru    îmbunătăŃirea    muncii,    modificarea metodologii l or de lucru, 
etc.;  
v) întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile desfăşurate lunar, trimestrial si 
annual, in cadrul serviciului public comunitar local, precum si procesele-verbale de scădere din 
gestiune; 
w) răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire si păstrare a arhivei; x) executa acŃiuni si 
controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formaŃiunile de ordine publica, in unităŃile 
sanitare si de protecŃie sociala, in vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrata 
in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;  
y) colaborează cu formaŃiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane   cu   identitate  
necunoscuta,   precum   si   a  părinŃilor  copiilor abandonaŃi. 
 

SECłIUNEA IV 
ATRIBUłII PE LINIE DE ANALIZA SINTEZA, SECRETARIAT SI RELAłII CU 

PUBLICUL 
Art. 18 In domeniul analiza sinteza, secretariat si relaŃii cu publicul, serviciul public comunitar local 
are următoarele principale atribuŃii: 
a)  primeşte,    înregistrează    si    tine    evidenta    ordinelor,    dispoziŃiilor, instrucŃiunilor ştampilelor 
si sigiliilor, asigurând repartizarea lor in cadrul serviciului; 
b) verifica modul in care se aplica dispoziŃiile legale cu privire la apărarea secretului de stat si de 
serviciu, modul de manipulare si păstrare a documentelor ce conŃin informaŃii clasificate; 
c) organizează si asigura întreŃinerea, exploatarea si selecŃionarea fondului arhivistic neoperativ 
constituit la nivelul serviciului, in conformitate cu dispoziŃiile legale in materie; 
d) asigura înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea arhivarii; 
e) repartizează corespondenta, o preda după executarea operaŃiunilor de înregistrare in registrele 
special destinate; 
f) expediază corespondenta; 
g) asigura primirea si înregistrarea petiŃiilor si urmăreşte rezolvarea acestora in termenul legal; 
h) organizează si desfăşoară activitatea de primire in audienta a cetăŃenilor de către conducerea 
serviciului sau a lucratorului desemnat;  
i) transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor organizat la nivel judeŃean, 
sintezele si analizele întocmite; 
 j)   centralizeaza principalii indicatori realizaŃi, verifica modul de îndeplinire a sarcinilor propuse si 
întocmeşte sintezele,  situaŃiile comparative  si analizele desfăşurate periodic;  
k)     asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al  serviciului,  din documentele rezultate 
din activitatea de profil; 

  

II. 3. – STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIULUI 
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 
L DispoziŃii generale: 
 

"Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă" din subordinea Consiliului local al municipiului 
Deva este înfiinŃat în baza Hotărârii Consiliului Local şi îndeplineşte atribuŃiile în condiŃiile legii 
într-un sector de competenŃă ce reprezintă teritoriul unităŃii administrativ-teritoriale al municipiului 



 44 

Deva, stabilit cu acordul Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă „lancu de Hunedoara" al 
judeŃului Hunedoara, în scopul managementului situaŃiilor de urgenŃă pe tipuri de risc. 

"'Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă" din subordinea Consiliului local al municipiului 
Deva se constituie şi funcŃionează în scopul asigurării acoperirii riscurilor potenŃiale din sectorul de 
competenŃă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaŃional. Activitatea 
serviciului se desfăşoară în domeniul apărării vieŃii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi 
dezastrelor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecŃie civilă şi gestionarea situaŃiilor de 
urgenŃă, in colaborare cu Inspectoratul pentru situaŃii de urgenta ''IANCU DE HUNEDOARA" al 
judeŃului Hunedoara, cu sediul in Deva, str. George Cosbuc nr. 26. 

Constituirea şi dimensionarea structurii "Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă'1 din 
subordinea Consiliului local al municipiului Deva este concepută pe baza următoarelor criterii: - 
numărul de locuitori din sectorul de competenŃă;  
- dotarea echipajelor / gruplor de intervenŃie ; 
- măsurile stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, Planul de intervenŃie (de răspuns) 
in funcŃie de riscurile identificate în sectorul de competenŃă, planul de cooperare; Planul de evacuare 
in caz de urgenŃă',  
II. Organizarea şi atribuŃiile serviciului 

Conducerea serviciului este exercitată de către şeful serviciului, iar a echipelor de 
intervenŃie de către şefii de echipă. 

Şeful Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA are în subordine cele 
două compartimente (prevenire şi intervenŃie) şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităŃii 
acestora în sectorul de competenŃă. 

Echipele de intervenŃie sunt organizate în flecare sat aparŃinător : Cristur, Barcea Mica si 
Archia si participa, cu mijloacele din dotare, în situaŃiile de urgenŃă. 

De asemenea desfăşoară activităŃi de informare şi instruire a cetăŃenilor privind cunoaşterea şi 
respectarea regulilor de p.s.i, şi de comportare în situaŃii de urgenŃă. 

Echipele specializate de intervenŃie sunt organizate pe următoarele domenii principale : 
• Transmisiuni -alarmare- formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa) 
• Cercetare - căutare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa ) 
• Deblocare - salvare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa) 
• Sanitar - veterinar - formata din 3 persoane ( 2 membri si un se£de echipa ) 
• Evacuare - formata din 3 persoane ( 2 membri si un şef de echipa ) 
• ProtecŃie Nuclearo - Bacteriologice - Chimica ( NBC) - formata din 3 persoane ( 2 membri si 

un şef de echipa ) 
Compartimentul de prevenire execută controale de prevenire la instituŃiile din subordinea 

Primăriei şi la locuinŃele individuale sau gospodăriile cetăŃeneşti. 
- controalele se execută pe baza graficului controalelor la gospodăriile populaŃiei, iar deficienŃele se 
consemnează în carnetele cu constatările rezultate din controale; 
- echipele de intervenŃie desfăşoară activităŃi de intervenŃie in funcŃie de natura situaŃiei de urgenŃă 
în sectorul de competenŃă stabilit, sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului; 
- fiecare echipă de intervenŃie va avea în componenŃă 5 voluntari ; 

AtribuŃiile specifice in domeniul protecŃiei civile în cadrul serviciului, conform art. 3 din 
Legea nr. 481 / 2004, a protecŃiei civile, sunt următoarele: 
a) identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de 

pe teritoriul municipiului DEVA. 
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaŃiilor referitoare la 

protecŃia civilă; 
c) informarea şi pregătirea preventivă a populaŃiei cu privire la pericolele la care este expusă, 

măsurile de autoprotecŃie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecŃie puse la dispoziŃie,obligaŃiile ce 
îi revin şi modul de acŃiune pe timpul situaŃiei de urgenŃă; 
d) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităŃii de intervenŃie optime a 

serviciilor pentru situaŃii de urgenŃă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuŃii în domeniu; 
e) înştiinŃarea autorităŃilor publice şi alarmarea populaŃiei în situaŃiile de urgenŃă; 
f) protecŃia populaŃiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a 

mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
g) asigurarea condiŃiilor minime de supravieŃuire a populaŃiei în situaŃii de urgenŃă sau de 

conflict armat; 
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h) organizarea şi executarea intervenŃiei operative pentru reducerea pierderilor de vieŃi omeneşti, 
limitarea şi înlăturarea efectelor situaŃiilor de urgenŃă civilă şi pentru reabilitarea utilităŃilor publice 
afectate; 
i) limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul 

conflictelor armate; 
j) asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniŃia rămasă neexplodată din timpul 

conflictelor militare; 
k) participarea la misiuni internaŃionale specifice; 
1) constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaŃii de 

urgenŃă sau de conflict armat. 
Alte atribuŃii ale serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă: 

- desfăşoară activităŃi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
- atenŃionează cetăŃenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi 
toamnă in perioadele caniculare, sau când se înregistrează secetă prelungită; 
- supraveghează unele activităŃi cu public numeros de natură religioasă,  cultural  sportivă 
sau distractivă, sărbători tradiŃionale şi altele; 
- verifică sursele de alimentare cu apă; 
- verifică la gospodăriile particulare modul de aplicare a normelor, dispoziŃiilor şi măsurilor 
care privesc apărarea împotriva incendiilor; 
-intervin la stingerea incendiilor produse la unităŃile din subordinea primăriei, la unităŃi de 
interes local, la locuinŃe, anexele acestora, păduri, plantaŃii şi culturi agricole precum şi în caz 
de alte urgenŃe publice; 
- execută acŃiuni pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecŃia persoanelor şi a 
bunurilor periclitate de incendii; 
- acordă ajutor în condiŃiile legii persoanelor a căror viaŃă este pusă în pericol, în caz de 
explozie, inundaŃii, alunecări de teren, accidente precum şi în caz de dezastre; 
- aducerea  personalului din  Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului 
DEVA, a Comitetului Local, precum si a forŃelor de sprijin, daca este cazul cu mijloacele de care 
dispun pentru a lua masurile ce se impun; 
- participă la instruirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă conform reglementărilor specifice; 
- participă la   instructajul introductiv general, specific locului de muncă şi periodic 
organizat în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, conform reglementărilor specifice; 
- activitatea de prevenire in domeniul protecŃiei civile si/sau a intervenŃiei operative se asigura prin         
structuri specializate , in conformitate cu competentele si atribuŃiile stabilite potrivit reglementarilor 
in vigoare. 

III. Personalul din structura Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgentă al 
municipiului 
DEVA are următoarele atribuŃii: 
 
Şeful Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA: 
- răspunde de pregătirea, capacitatea de intervenŃie, disciplina şi de întreaga activitate a serviciului; 
- ia măsuri pentru asigurarea condiŃilor de supravieŃuire a populaŃiei afectate de urmările 
situaŃiilor de urgenŃă; 
- organizează activitatea de control asupra respectării normelor pentru prevenirea situaŃiilor de 
urgenŃă la gospodăriile cetăŃeneşti, centralizează constatările şi prezintă periodic concluziile în faŃa 
consiliului local; 
- asigură instruirea membrilor serviciului privind cunoaşterea şi îndeplinirea atribuŃiilor ce Ie revin; 
- în funcŃie de constatările făcute şi/sau primite   cu ocazia controalelor de prevenire face propuneri 
primarului  pentru  sancŃionarea  persoanelor care  nu  respectă  regulile de  P.S.I.  si  nu  
respecta reglementările in vigoare pe linie de adaposîire la construcŃiile noi; 
- organizează anunŃarea şi alarmarea membrilor serviciului în caz de urgenŃă publică 
coordonează activitatea de intervenŃie şi solicita intervenŃia Inspectoratului pentru SituaŃii de 
UrgenŃă „Iancu de Hunedoara'' al judeŃului Hunedoara ca răspuns a situaŃiei create; 
- întocmeşte planificarea şi stabileşte obiectivele controalelor ce se execută la gospodăriile 
cetăŃeneşti; 
- constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaŃiile de urgenŃă 
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- asigură informarea operativă a Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă „îancu de Hunedoara" al 
judeŃului Hunedoara şi a instituŃiilor abilitate asupra stărilor potenŃial generatoare de situaŃiide 
urgenŃă sau asupra producerii situaŃiilor de urgenŃă în zona de competenŃă, printr-un sistem 
informaŃional propriu; 
- execută controale la celulele de urgenŃă de la operatorii economici; 
- participă la instructaje, convocări, antrenamente de specialitate conduse de Inspectoratul pentru 
SituaŃii de UrgenŃă „îancu de Hunedoara" al judeŃului Hunedoara; 
- iniŃierea, calificarea, perfecŃionarea sau specializarea şefului serviciului de urgenŃă se realizează 
prin cursuri sau convocări şi se desfăşoară la Centrul NaŃional de pregătire pentru Managementul 
SituaŃiilor de UrgenŃă în conformitate cu art.34 (1), din Legea protecŃiei civile nr. 481/2004 ; 
- instruirea personalului din Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA in 
domeniul situaŃiilor de urgenŃă, conform reglementărilor specifice; 
-ia  măsuri  şi  controlează  modul  de  întreŃinere  a  spaŃiilor  de  adăpostire  colective  de   
către administratorul acestora; 
- răspunde de tehnica din dotare. 
-.propune Primarului si Consiliului Local masuri de îmbunătăŃire a: activităŃii serviciului, in funcŃie 
de nevoile apărute pe parcurs  
Compartimentul prevenire: 

- răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităŃilor de apărare împotriva incendiilor 
şi protecŃie civila, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucŃiunilor şi ordinelor în vigoare; 

- execută activităŃi de îndrumare şi control în sectorul de competenŃă, în scopul prevenirii 
riscurilor producerii unor situaŃii de urgenŃă; 

- elaborează  şi  aduce  Ia  îndeplinire  planurile  privind  activităŃile  de  apărare  
împotriva incendiilor anuale şi lunare; 

- întocmeşte documentaŃii şi situaŃii pe linia   apărarării împotriva incendiilor şi în domeniul 
protecŃiei civile; 

- răspunde de asigurarea măsurilor de protecŃie a populaŃiei, bunurilor materiale, valorilor 
culturale şi mediului înconjurător, în domeniul situaŃiilor de urgenŃă;     

- prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor pe linia apărarării împotriva incendiilor, 
a pregătirii şi alte probleme specifice; 

- acordă asistenŃă tehnică de specialitate instituŃiilor şi obiectivelor economice subordonate 
primăriei (unităŃi de învăŃământ, unităŃi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor 
stabilite. 
Şeful echipei / echipei specializate de intervenŃie: 

- organizează activitatea de intervenŃie a echipei pe care o conduce; 
- urmăreşte prezenŃa permanentă în sectorul de competenŃă a unui nr. minim de   voluntari 

pentru asigurarea intervenŃiei în caz de urgenŃă publică; 
- conduce activitatea echipei pe timpul intervenŃiilor; 
- informează imediat şefijl serviciului voluntar în legătură cu situaŃiile deosebite constatate; 
- urmăreşte împreună cu cetăŃenii asigurarea permanentă în localitate a căilor de acces pentru 

situaŃii de urgenŃă publică; 
- încheie   după   terminarea   operaŃiunilor   de   intervenŃie,   documentele   stabilite   potrivit 

reglementări lor în vigoare; 
- efectuează instructajul specific riscului la echipa pe care o conduce. 

Membrii echipelor / echipelor specializate de intervenŃie 
- se subordonează şefului serviciului şi şefului de grupă/echipă; 
- intervin cu mijloacele din  dotare pentru scoaterea apei  din gospodării  la producerea 

inundaŃiilor, precum şi în alte situaŃii de urgenŃă; 
-desfăşoară activităŃi de informare şi instruire a cetăŃenilor privind cunoaşterea şi respectarea 

regulilor de p.s.i. şi de comportare în situaŃii de urgenŃă; 
- acordă ajutor persoanelor a căror viaŃă este pusă în pericol în caz de explozie, inundaŃii, 

accident grav pe căile de comunicaŃii, precum şi în caz de dezastre; 
- participă la instruirea în domeniul situaŃiilor de urgenŃă, conform reglementărilor specifice; 
- desfăşoară activităŃi de cercetare - observare, înştinŃare - alarmare, adăpostire, evacuare, 

asigurare logistică; 
- se specializează în intervenŃia pentru normalizare a activiîatiilor economico - sociale; 
IV. Coordonarea controlului şi îndrumarea Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă 

al municipiului DEVA 
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- activitatea serviciului  este coordonată de Primar în conformitate cu art.27, lit. f)  din Legea 
nr. 481/2004, a protecŃiei civile şi O.U.G. 25 / 2004; 

- Primarul  gestionează, depozitează, întreŃine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de 
protecŃie civilă şi P.S.I. prin Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA; 

- Primarul stabileşte măsurile necesare acordării asistenŃei pentru prevenirea situaŃiilor de 
urgenŃă la gospodăriile populaŃiei, asigură pregătirea profesională lunar si anual prin instruire iniŃiala si 
instruire permanenta, antrenarea şi perfecŃionarea personalului din Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de 
UrgenŃă al municipiului  DEVA, organizează şi conduce aplicaŃii  şi exerciŃii  pentru verificarea 
viabilităŃii planificării intervenŃiei şi a resurselor, conduce activităŃile de pregătire privind 
protecŃia civilă; 

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecŃie civilă în plan local; 
- coordonează nemijlocit evacuarea populaŃiei din zonele afectate; 
- analizează periodic în şedinŃa consiliului local, activitatea serviciului şi   vor stabili măsuri 

privind îmbunătăŃirea capacităŃii de răspuns în situaŃii de urgenŃă. 
Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA : 

- colaborează cu celelalte compartimente din Primărie, cu Consiliul local şi alte   instituŃii şi 
structurii din judeŃ pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- cooperează cu alte structuri abilitate şi O.N.G. pentru salvarea oamenilor, protecŃia bunurilor 
materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, precum şi a factorilor de mediu; 

- solicită sprijinul altor forŃe pentru intervenŃii în sectorul de competenta; 
V. Gestionarea   patrimoniului   Serviciul   Voluntar   pentru   SituaŃii   de   UrgenŃă   al 

municipiului DEVA 
- echipele specializate de intervenŃie gestionează mijloace iniŃiale, aparatură, echipament de 

protecŃie, uniformă cu însemne distictive specifice, mijloace de alarmare, echipament şi aparatură de 
transmisiuni, de informatică , accesorii, substanŃe şi alte materiale tehnice specifice tipului de risc, 
conform normelor de înzestrare şi dotare elaborate de ISU şi aprobate de ministrul administraŃiei şi 
internelor; 

- consiliul local va prevede în proiectul bugetului propriu resursele necesare în vederea 
organizării, înzestrării, funcŃionării şi îndeplinirii atribuŃiilor legale de către Serviciul Voluntar pentru 
SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA şi va exercita controlul folosirii acestuia; 

- finanŃarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităŃii Serviciul Voluntar pentru 
SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA se asigură din bugetul local; 

- resursele bugetare prevăzute mai sus se completează cu venituri extrabugetare, donaŃii, 
sponsorizări şi alte surse potrivit legii; 

- evidenŃa înzestrării şi dotării serviciului cu tehnică, aparatură şi materiale specifice se Ńine pe 
baza tabelului întocmit în acest scop; 

- dotarea serviciului se asigură de către consiliul local şi se realizează pe măsura asigurării 
resurselor umane, materiale şi financiare; 

- mijloacele de stingere a incendiilor ce pot fi folosite sunt: stingătoare de diferite tipuri şi 
capacităŃi, materialele din posturile fixe de incendiu, lopeŃi, cazmale, măturoaie, găleŃi, accesoriile din 
dotarea hidranŃilor subterani după caz; 

- mijloacele de stingere a incendiilor se amplasează la gospodăriile voluntarilor în aşa fel încât 
să se asigure intervenŃia operativă la incendiu sau în alte locuri accesibile; 

- locurile de amplasare a mijloacelor de primă intervenŃie vor fi indicate prin marcaje sau 
panouri de semnalizare vizibile de la distanŃă; 

- tehnică, aparatură şi materiale specifice  se depozitează în spaŃiile puse la dispoziŃie în acest 
scop; 

- în fiecare localitate se va institui fluxul informaŃional de anunŃare a personalului voluntar 
şi de alarmare a cetăŃenilor în caz de situaŃie de urgenŃă - clopot, sirenă, portavoce, telefon după caz. 

VI. Pregătirea personalului Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al 
municipiului 
DEVA 
- personalul    voluntar trebuie să corespundă cerinŃelor de pregătire fizică şi psihică şi să aibă 
aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuŃiilor; 
- pregătirea profesională a serviciului de urgenŃă şi a altor forŃe cu care se cooperează se realizează pe 
baza programelor de pregătire anuală şi lunară întocmit pe teme şi exerciŃii de alarmare publică; 
- planul de pregătire cuprinde atât teme de prevenire şi stingere cât şi teme de protecŃie civilă în funcŃie 
de riscul existent în sectorul de competenŃă şi activitatea echipelor specializate; 
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- personalul voluntar are obligaŃiile prevăzute de Legea voluntariatului, nr. 195 /2001. 
 
VII. DispoziŃii finale 
Prezentul regulament se aplică la toate acŃiunile şi activităŃile efectuate de către Serviciul 

Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă şi echipajele din satele aparŃinătoare. 
Prevederile-reguiamentului vor fi aduse Ia cunoştinŃa membrilor Serviciului Voluntar pentru 

SituaŃii de UrgenŃă al municipiului DEVA şi a tuturor locuitorilor localităŃii. 

 
 

 
CAPITOLUL AL III-LEA DISPOZIłII FINALE 

 
Art. 23. AsistenŃa de specialitate, în îndeplinirea atribuŃiilor de către aparatul de specialitate 

al Primarului municipiului Deva si a serviciilor publice fara personalitate juridica, controlul asupra 
activităŃii desfăşurate în domeniile de activitate aferente, cât şi perfecŃionarea pregătirii profesionale 
se asigură de către Primar, Viceprimari şi Secretarul municipiului. 

Art. 24. AtribuŃiile aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva se realizează 
prin compartimentele din structura organizatorică a primăriei, repartizându-se, prin fişele postului, 
sarcinile concrete ce-i revin fiecărui post. Repartizarea sarcinilor pe post se efectuează de către şefii 
de compartimente. 

 
 
 
 
 
 
 

Deva, 12 martie 2008 
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