
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÂRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

DISPOZIŢIA
nr.7 din 14.01.2019

privind delegarea atribuțiilor
către viceprimarul comunei Pârteștii de Jos, jud.Suceava

Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Dispoziţiile art. 40 alin.(1) Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată,cu modificările
şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 18 alin. (1), art. 38 și art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.2 alin. (2^1) din Legea nr. 50/29.07.1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

- Prevederile art. 36 și 49 din NORME METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Prevederile art. 3, alin.(1), alin.(2) lit. a), alin. (3) din Legea nr. 119 din 16.10.1996 cu
privire la actele de stare civilă;

- Hotărârea nr.14 din 30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului intern de
organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Primăriei comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava şi atribuţiile acestuia, actualizat

În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 63, art. 65 și art. 68 alin. (1) , coroborate
cu ale art.115 alin.(1) lit.(a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN :

Art. 1 - Începând cu data prezentei dispoziții, înlocuitorului de drept al primarului
comunei, respectiv domnului Strugariu Mircea-Andrei, viceprimarul comunei, i se deleagă
următoarele atribuții:

1.1. În lipsa primarului, în calitate de înlocuitor de drept al acestuia:
(1) Coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității serviciilor din

cadrul instituției;
(2) Asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educația;
b) sănătatea;
c) serviciile culturale;
d) protecția și refacerea mediului;
e) activitățile privind asistența socială;
f) punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de

pe raza comunei;
(3) Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă, pe perioada absenţei primarului

comunei, fiind ofițer de stare civilă delegat;



(4) Are calitatea de ordonator principal de credite, devenind astfel ordonator
principal de credite delegat pentru perioada în care primarului comunei nu poate exercita
această calitate fiind în concediu de odihnă, concediu medical, etc; În această calitate are
obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi
destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea autorităţilor administraţiei
publice locale şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

(4) Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului
public şi privat al comunei;

(5) Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din comună şi pune la dispoziţia
autorităţilor administraţiei publice judeţene sau centrale rezultatele acestor evidenţe;

(6) Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de
orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum
şi decolmatarea văilor locale şi podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor;

(7) Urmăreşte şi confirmă prestarea activităţilor în folosul comunităţii de cei ce intră
sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, aprobată prin
Legea nr.641/2002, cu modificările și completările ulterioare;

(8) Coordonează şi răspunde de activitatea de realizare a obligaţiei de a efectua
acţiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

(9) Va semna autorizaţiile de construire/desfiinţare/branşamente, certificatele de
urbanism precum şi toate documentele ce se cer în vederea eliberării acestora, alături de
referentul responsabil în domeniul amenjării teritoriului și urbanismul precum și alături de
secretarul comunei.

(10) Rezolvă și semnează corespondența ce revine primarului în exercitarea
competențelor sale;

1.2 în calitate de viceprimar:
1. coordonează și verifică activitatea inspectorului de specialitate responsabil de

protecția mediului;
2. coordonează și verifică activitatea muncitorilor, a paznicului și a guardului;
3. colaborează cu organele de poliție pentru organizarea și efectuarea pazei pe raza

comunei, întocmește planul anual de pază precum și alte situații, adrese și raportări
referitoare la acest domeniu;

4. asigură întreţinerea drumurilor publice din comună, implantarea semnelor de
circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal și întocmește, în acest
sens referate de necesitate, referate și rapoarte către primar,respectiv Consiliul local,
situații, adrese, raportări, solicitări de avize la/către organele abilitate/ sau care
solicită date în acest domeniu;

5. supraveghează locurile pentru desfăşurarea produselor cu amănuntul, ia măsuri
operative pentru buna funcţionare a acestora, propune, la nevoie, retragerea avizului
de funcționare;

6. controlează igiena şi salubritatea localurilor, pieţelor şi a produselor alimentare puse
în vânzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de specialitate;

7. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local: iluminat public, salubritate,
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, parcări publice, stații
autobuz, întocmește, în acest sens, referate de necesitate, referate și rapoarte către
primar, respectiv Consiliul local, situații, adrese, raportări, solicitări de avize la/către
organele abilitate/ sau care solicită date în acest domeniu;

8. ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a



orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru
asigurarea scurgerii apelor mari.

9. se deplasează în teren urmărind respectarea traseului de către societatea
specializată care prestează serviciile de salubrizare a comunei și de colectare a
deșeurilor, verifică evidența acestora privind cantitățile colectate și transportate;

10.urmăreşte şi asigură buna întreţinere şi fertilizare a păşunilor comunale;
11.răspunde de administrarea păşunilor locale;
12.urmăreşte respectarea programului şi al locurilor de păşunat şi ia măsuri în cazul

nerespectării lor;
13.Exercită controlul privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de

construcţii şi urmăreşte modul de conformare privind măsurile dispuse de
Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

14.este împuternicit de către primar pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniile: urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, salubritate;

15.răspunde de buna întocmire a autorizațiilor de construire, pe baza documentaţiei şi a
constatărilor din teren şi le supune spre aprobare primarului şi secretarului,
răspunzând totodată de evidenţa autorizaţiilor de construire eliberate împreună cu
referentul superior din cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului;

16.colaborează cu referentul pe probleme de urbanism și amenajarea teritoriului pentru
o elaborare eficientă a Planului Urbanistic General și Regulamentului local aferent,
precum și a tuturor documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, necesare
realizării investițiilor în comună şi le supune aprobării consiliului local cu respectarea
prevederilor legale;

17. înlocuiește referentul cu probleme de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, în lipsa acestuia și va semna autorizaţiile de
construire/desfiinţare/branşamente, certificatele de urbanism precum şi toate
documentele ce se cer în vederea eliberării acestora;

18. ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor şi stricăciunilor provocate de
păsări şi animale;

19.acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii
calităţii vieţii;

20.responsabil pentru lucrările de exploatare agregate minerale;
21.răspunde de activitatea de avertizarea populației, prevenirea şi stingerea incendiilor,

se conformează sarcinilor trasate prin mijloace specifice de către primar și/sau șeful
SVSU;

22. îndeplinește atribuțiile specifice în domeniul apărării civile;
23.răspunde de activitatea privind mobilizarea economiei naţionale la nivelul comunei

Pîrteştii de Jos;
24.răspunde de activitatea culturală de la nivelul Comunei Pîrteștii de Jos, de buna

întreținere și dotare a Căminelor culturale precum și a Bibiotecii comunale;
25. în cazul desemnării în cadrul unor comisii constituite la nivelul Comunei/Primăriei

comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava va urmării desfășurarea în bune condiții a
activității acestora conform legislației în vigoare;

26.răspunde de prestarea muncilor efectuate la solicitarea primarului de către
beneficiarii de ajutor social, propune și întocmește planul de lucrări necesare a fi
efectuate, întocmește pontajul, procesul verbal de recepție lucrări și le înaintează
responsabilului cu asistența socială, la finalul lunii în curs;

27.propune necesarul de lucrări de efectuat de către muncitori cu sau fără utilajele din
dotarea comunei, supraveghează și răspunde de buna efectuare a lucrărilor;



28.răspunde de asigurarea condițiilor și echipamentelor necesare respectării normelor
de protecția muncii de către angajații proprii, asistații sociali, contravenienți și/sau
alte persoane angajate în efectuarea unor lucrări la solicitarea primarului;

29.răspunde de aprovizionarea cu lemne pentru încălzirea sediului primăriei, bibliotecii
comunale și căminelor culturale;

30.verifică periodic efectuarea curățării coșurilor de fum și solicită prezența unor
specialiști care să verifice starea de funcționare a sobelor, centralelor termice și
instalațiilor electrice la spațiile din proprietatea comunei;

31.răspunde de aprovizionarea în timp util cu materiale pentru igiena și păstrarea
curățeniei la sediul primăriei, bibliotecii comunale și căminelor culturale;

32.supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin comunei;
33.este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care în lipsa justificată

îi poate delega toate atribuţiile sale;
34.semnează dispoziții, proiecte de hotărâri, expuneri de motive, rapoarte, referate

și/sau alte documente, în locul primarului, în cazul în care acesta de află în situație
de incompatibilitate și/sau conflict de interese față de cele dispuse, stabilite sau
confirmate prin documentele respective;

35. Întocmeşte şi redactează în termen, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
răspunsurile la adresele ce îi sunt repartizate și răspunde de conținutul acestora;

36.Creează referate privind necesitatea emiterii unor dispoziții necesare bunei
funcționări a activității specifice aparatului de specialitate al primarului;

37.Creează rapoarte de specialitate privind legalitatea și oportunitatea Proiectelor de
hotărâre inițiate de primarul comunei precum și alte documente, situaţii, studii,
evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său;

38.Participă la şedinţele Consiliului local fiind și consilier local neremunerat;
39.Depune la arhivă, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire

documentele create în cursul unui an calendaristic în cadrul compartimentelor pe
care le conduce, grupate în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare
stabilite în nomenclatorul documentelor, în termenul stabilit de lege;

40.Participă activ la analiza şi dezbaterea problemelor generale a activităţii aparatului
de specialitate al primarului, în vederea îmbunătăţirii permanente a activității
acestuia;

41.Asigură realizarea obiectivelor şi acţiunilor, aplicarea procedurilor propuse prin
Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

42.Participă, în cadrul compartimentului, la întocmirea rapoartelor/ informărilor
referitoare la progresele /problemele înregistrate în aplicarea măsurilor de control
managerial intern în conformitate cu prevederile legale cu modificările și completările
ulterioare;

43.Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară precum și celelalte
regulamente privind activitatea aparatului de specialitate al primarului;

44.Răspunde de respectarea reglementărilor privind păstrarea secretului de stat şi a
secretului de serviciu, de asigurarea confidenţialităţii datelor prelucrate şi a lucrărilor
executate.

45.Acordă sprijin necondiționat și acces neîngrădit la datele prelucrate, responsabilului
cu protecția datelor personale, în conformitate cu regulamentele interne și
prevederile legale specifice. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor
personale prelucrate;

46.Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna
funcţionare a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi
cuprinse în fişa de inventar, ia măsuri în cazul unor deteriorări;

47.Răspunde de aplicarea/respectarea normelor de protectie a muncii şi a normelor de
protecție și securitate la incendii;



48.Îşi însuşeşte, aplică şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;

49.Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în
competenţa sa;

50. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local
sau de către primar prin Hotărâri ale Consiliului local Pîrteștii de Jos și/sau dispoziții
emise de primar.

1.3 Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul
colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției, care îi vor asigura tot sprijinul
necesar.

Art. 2 - (1) Pentru asigurarea continuităţii activităţii specifice autorităţii executive
a administraţiei publice locale, în condiţii de operativitate, pe perioada concediilor sau a
oricăror alte situaţii în care primarul comunei nu poate să-şi exercite atribuţiile, viceprimarul
poate îndeplini atribuţiile primarului comunei, în limita şi în condiţiile stabilite de acesta.

(2) Primarul comunei îşi rezervă dreptul de intervenţie asupra modului de realizare
a atribuţiilor delegate către viceprimarul comunei, inclusiv de anulare a aprobării oricăror
operațiuni.

(3) În lipsa primarului comunei de la sediul Primăriei, viceprimarul coordonează
operativ întreaga activitate a aparatului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, primarul comunei are obligaţia să-l
încunoştinţeze pe viceprimar în ceea ce priveşte durata absenţei şi locul unde poate fi găsit.

(4) În situaţia în care se impune plecarea viceprimarului de la sediul Primăriei, pe
perioada absenţei acestuia coordonarea operativă, potrivit alin. (2), este asigurată de
secretarul comunei. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, viceprimarul are obligaţia să-
l încunoştinţeze pe secretarul comunei în ceea ce priveşte durata absenţei şi locul unde
poate fi găsit.

(5) Despre eventualele măsuri adoptate de viceprimar care depăşesc sfera
operativităţii, acestea vor fi aduse la cunoştinţa primarului comunei, telefonic, în situaţia în
care aceasta este posibil sau imediat ce primarul comunei îşi face apariţia la sediu. În mod
similar va proceda secretarul comunei în relaţia cu viceprimarul.

Art. 3 - (1) În exercitarea atribuţiilor delegate, viceprimarul exercită atribuţiile
menţionate la art.1 în numele autorității primarului comunei şi nu în nume propriu.

(2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor delegate, viceprimarul va prezenta primarului
comunei soluţii motivate de materializare a acestora.

Art. 4 – Viceprimarul comunei, Strugariu Mircea-Andrei, va duce la îndeplinire
prezenta dispoziție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5 - Compartimentul aparat permanent de lucru și resurse umane va
comunica prezenta titularului postului iar un exemplar al dispoziției îl va atașa la dosarul
personal.

Primar,
Toma Ioan Pavel



Avizat pentru
legalitate:

Secretar
comună,

Ciornei
Laura


