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Capitolul I 
Dispoziţii generale 
 
Art.1 Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, judeţul 
Ilfov, au drept temei legal prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ și hotărârile 
Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului. 
Art.2 (1) Viziunea entității: Comuna Mogoșoaia își propune să devină etalon al calității în administrație 
prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari, precum și 
depășirea așteptărilor acestora.  
(2) Misiunea primăriei este de a stimula și moderniza comuna, de a contribui la bunăstarea cetăţenilor, 
de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale, pentru a rezolva problemele într-o manieră 
legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel servicii publice la un înalt 
standard de calitate în context național și internațional.  
Misiunea noastră este preocuparea către rezolvarea nevoilor comunității asigurând servicii publice 
eficiente și eficace, cât mai aproape de nevoile şi asteptările cetăţenilor, protejând interesele acestora, 
contribuind la dezvoltarea condițiilor de viață, creșterea nivelului de trai și siguranță al cetățenilor 
comunei.   
(3) Scopul entității: soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o 
reprezintă, a  activităților de interes  public, în condiţiile legii.  
Art.3 (1) Instituția Comunei Mogoșoaia constituie structura funcţională fără personalitate juridică şi 
fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii 
deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, 
constituită din: primar, viceprimar, administrator public, consilierii primarului/viceprimarului sau 
persoanele încadrate la cabinetul primarului/viceprimarului şi aparatul de specialitate al primarului. 
(2) Sediul instituției este în comuna Mogoșoaia, Șos. București –Târgoviște, nr. 138, Județul Ilfov. 
Art.4 (1) Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale prin care se realizează 
autonomia locală în comună. 
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum și a hotărârilor Consiliului Local.  
(3) Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor 
consiliului judeţean, în condiţiile legii. 
(4) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă 
unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 
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române şi străine, precum şi în justiţie. 
(5) Primarul exercită funcția de ordonator principal de credite, coordonează şi conduce aparatul de 
specialitate şi serviciile publice locale în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   
(6) Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de alte acte normative în vigoare sau 
încredinţate de consiliul local. 
(7) Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în comună, în anumite 
situații, excepție de la calitatea sa de reprezentant al Comunei.  
(8) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;  
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  
c) atribuţii referitoare la bugetul local;  
d)  atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  
e)  alte atribuţii stabilite prin lege.  
(9) În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care 
devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate,  
(10) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrative-teritoriale, conducătorilor 
compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, 
precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce 
le revin în domeniile respective. 
Art.5 Administratorul public este numit de către primar, prin dispoziţia primarului care are ca anexă 
un contract de management. În baza contractului de management, administratorul public poate 
îndeplini atribuţii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor 
publice de interes local.  
Art.6 (1) Viceprimarul este ales de consiliul local din rândul consilierilor locali. 
(2) Viceprimarul exercită atribuţii delegate de către primar, prin dispoziţia acestuia. 
(3) Viceprimarul întocmește şi semnează actele pe care le presupune executarea atribuţiei delegate. 
(4) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al 
acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. 
(5)  Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a 
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.  
Art.7 (1) Secretarul general al comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 
juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de 
emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al 
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primarului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din 
cadrul acestora.  
(2) Secretarul general al comunei îşi desfăşoară activitatea în baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.8 (1) Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia cuprinde totalitatea 
compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, precum şi secretarul general al comunei;  
(2) Primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, 
administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;  
(3) Structura acestuia şi numărul de personal este în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita 
mijloacelor financiare şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 
Art.9 (1) Compartimentele de resort, în întelesul prezentului regulament, sunt direcțiile, serviciile, 
birourile şi compartimentele independente, aflate în subordinea primarului. 
(2) Compartimentul funcţional reprezintă structura funcţională constituită în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, fără personalitate juridică, formată din persoane cu atribuţii şi sarcini relativ 
stabile, subordonate unei autorităţi unice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(3) Compartimentul de resort reprezintă un compartiment funcțional. 
Art.10 Legătura între diferitele compartimente se face prin conducătorii acestora, iar legătura cu 
alte instituții sau cu conducerea ministerelor şi a celorlalte organe ale administrației de stat sau 
autorități ale administrației publice locale, prin reprezentanții legali ai instituției. 
Art.11 (1) Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, la cererea șefului ierarhic superior, 
ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le au în subordine . 
(2) Conducătorii compartimentelor de resort colaborează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în 
mod corespunzător a sarcinilor ce le revin. 
Art.12 În funcție de specificul activității fiecăruia, şi în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate 
proiecte de hotărâri şi dispoziții pe care le prezintă Primarului Comunei Mogoșoaia în vederea 
emiterii/adoptării acestora. 
Art.13 Conducătorii compartimentelor de specialitate, din dispoziția sau cu aprobarea conducerii, vor 
putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul 
acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub semnătură de către cei îndreptățiți să le 
aducă la îndeplinire. 
Art.14 Regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici şi Comuna Mogoșoaia, este 
reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Art.15 Regimul general al raporturilor juridice dintre personalul încadrat în temeiul unui contract 
individual de muncă, a căror atribuții sunt exercitate în executarea unui contract individual de muncă, 
prin fişa postului este reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv de 
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Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu alte legi 
speciale care reglementează regimul aplicabil anumitor categorii de personal. 
Art.16 Normele de conduită profesională ale funcționarilor publici și ale personalului contractual sunt 
reglementate de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare şi sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă 
temporar o funcție publică în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia. 
Art.17 Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici și a 
personalului contractual din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, sunt următoarele: 
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 
funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;  
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;  
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu 
conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi 
regim juridic în situaţii identice sau similare;  
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au 
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 
conştiinciozitate;  
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 
funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes, altul decât interesul public 
în exercitarea funcţiei deţinute;  
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le 
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 
beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;  
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii 
de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 
moravuri;  
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii, 
ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;  
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor 
categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;  
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de 
funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost 
îndeplinite corespunzător. 
Art.18 (1) Funcţionarii publici/personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de 
calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în 
practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.  

act:255501%200
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(2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici/personalul contractual au obligaţia de a avea un 
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă 
pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 
Art.19 (1) Funcţionarii publici/personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul 
Comunei Mogoșoaia, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 
imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
(2) Funcţionarilor publici/personalul contractual le este interzis:  
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției Comuna 
Mogoșoaia, cu politicile şi strategiile ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituția 
Comuna Mogoșoaia are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu 
aceste litigii;  
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele prevăzute de 
lege;  
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni 
juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea.  
(3) Prevederile de mai sus se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/contractului individual de 
muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 
Art.20 (1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează 
autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici/personalul contractual sunt obligaţi să aibă un 
comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională. 
 (2) Funcţionarii publici/personalul contractual au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către 
superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate. 
Art.21 Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora în cadrul instituției 
Comuna Mogoșoaia, se prezintă astfel: 
A. Relaţii de autoritate ierarhică: 
a) subordonarea viceprimarului faţă de primar;  
b) subordonarea secretarului general faţă de primar, viceprimar; 
c) subordonarea administratorului public faţă de primar şi, în limita competenţelor stabilite de legislaţia 
în vigoare şi a delegării de competenţe de către primar, față de viceprimar; 
d) subordonarea directorilor, şefilor de servicii, şefilor de birouri, coordonatorilor de compartimente 
faţă de primar, viceprimar, administrator public, secretar general, după caz;  
e) subordonarea personalului de execuţie faţă de primar, viceprimar, secretar general, administrator 
public, director, şeful de serviciu sau şeful de birou, după caz. 
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B. Relaţii de autoritate funcţională 
Sunt determinate de competenţa specifică şi se stabilesc de către compartimentele din structura 
organizatorică, cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea consiliului local, precum şi, după 
caz, cu societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în conformitate cu obiectul de activitate, 
atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia primarului şi în 
limitele prevederilor legale. 
C. Relaţii de cooperare 
Pot fi formalizate, stabilite prin acte normative sau neformalizate, facultative. 
a) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică între care nu există relaţii de  
autoritate; 
b) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică şi compartimente similare din 
celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale din ţară sau din străinătate; aceste relaţii de 
cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor 
acordate prin dispoziţia primarului sau hotărârea consiliului local; 
c) se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică şi cetăţeni, în vederea soluţionării 
unor probleme de interes comun. 
D. Relaţii de reprezentare 
a) reprezentarea în relaţiile cu terţii se realizează de către primar, acesta poate acorda mandat, prin 
dispoziţie, în limitele legislaţiei în vigoare, viceprimarului, administratorului public, secretarului general 
sau personalului compartimentelor din structura organizatorică în relaţiile cu celelalte entităţi publice 
sau private, din ţară sau din străinătate;  
b) persoanele care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, 
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să 
promoveze o imagine favorabilă a instituţiei, în limita mandatului încredinţat; 
c) în relaţiile cu reprezentanţii altor state, reprezentanților instituției Comuna Mogoșoaia le este interzis 
să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale; 
d) în deplasările externe, reprezentanții instituției Comuna Mogoșoaia sunt obligaţi să aibă o conduită 
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 
E. Relaţii de inspecţie şi control 
Se stabilesc între compartimentele cu atribuţii de inspecţie şi control, compartimentele sau personalul 
mandatat prin dispoziţia primarului cu atribuţii de inspecţie şi control şi entităţile interne sau externe, 
publice sau private, care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor 
stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare. 
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Capitolul II 
Sistemul de control intern/managerial  
 
Art.22 Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control 
exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu 
obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în 
mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi 
procedurile.  
Art.23 Sistemul de control intern/managerial (SCIM) al instituției Comuna Mogoșoaia reprezintă 
ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituţiei, 
instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, 
în mod economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate.  
Art.24 Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al Comunei Mogoșoaia este 
elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispoziţiilor Ordinului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările 
ulterioare.  
Art.25   Implementarea Sistemului de control intern/managerial:  
(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Mogoșoaia se organizează şi se desfăşoară cu respectarea tuturor măsurilor, procedurilor şi 
structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern/managerial şi a implementării 
Standardelor de control intern/managerial.  
(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru 
tot personalul implicat şi cade în sarcina Comisiei de monitorizare, a conducătorilor de compartimente 
în implementarea şi respectarea acestuia.  
(3) Toate documentele elaborate de Comisia de monitorizare şi aprobate de conducerea instituţiei 
privind implementarea Sistemului de control intern/managerial completează de drept prevederile 
prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.  
 
Art.26 Procedurile operaţionale:  
(1) Toate activităţile din structurile Aparatului de specialitate al Primarului instituției Comuna 
Mogoșoaia se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează şi se evaluează pe baza 
Procedurilor operaţionale, elaborate şi descrise detaliat pentru fiecare operaţiune, activitate, tip de 
documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit, care fac parte 
integrantă din documentele Sistemului de control intern/managerial.  
(2) Procedurile operaţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment în 
parte, se avizează de Comisia de monitorizare, se aprobă și se actualizează permanent în funcţie de 
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modificările intervenite în organizarea şi desfăşurarea activităţii şi completează de drept prevederile 
prezentului Regulament.  
Art.27 Procedurile de lucru generale – operaţionale sau de sistem - stabilesc modalitatea prin care mai 
multe compartimente din Aparatul de specialitate al Primarului conlucrează în vederea aducerii la 
îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcţionare care 
trebuie respectate întocmai de către tot personalul pentru a asigura implementarea şi respectarea 
Sistemului de control intern/managerial pentru buna funcţionare a aparatului de specialitate al 
Primarului instituției Comuna Mogoșoaia.  
  

Capitolul III 
Structura organizatorică a instituției Comuna Mogoșoaia 
 
Art.28 (1) Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale conform prevederilor art. 155 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primarul beneficiază de 
un aparat de specialitate pe care îl conduce.  
(2) Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului instituției Comuna Mogoșoaia 
este aprobată și reprezentată de documentele organizatorice, respectiv organigrama și statul de funcții, 
aprobate de Consiliul local, pe baza competențelor conferite prin legea administrației publice locale, 
raportate la specificul local, ori de câte ori este nevoie.   
Art.29 Structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia se 
compune din servicii, birouri și compartimente.  
Art.30 Pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție, iar 
pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție.  
Art.31 Prin atribuțiile și responsabilitățile stabilite de lege și în condițiile prezentului regulament, 
Aparatul de specialitate al Primarului instituției Comuna Mogoșoaia, îndeplinește, în principal, 
următoarele funcții:  
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor de acțiune 
sectorială și a proiectelor prioritare;  
b) de coordonare a serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală;   
c) de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local;  
d) de colaborare cu serviciile deconcentrate ale statului, alte instituții publice locale, precum și cu 
societatea civilă;  
e) de execuție, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile Primarului, 
soluționând problemele curente ale colectivității locale;  
f) de monitorizare și control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local și dispozițiilor 
Primarului.  
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Art.32 (1) Persoanele cu funcţii de conducere coordonează întreaga structură organizatorică şi 
funcţională, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub coordonarea primarului, 
conform prezentului Regulament, exercită atribuții de conducere și coordonare conform atribuțiilor și 
sarcinilor specifice prevăzute în fișa postului. 
(2) Personalul din subordinea acestora se află în raport de subordonare.  
(3) Au obligația formulării de obiective clare, precise și cuantificabile pentru fiecare subordonat, iar în 
baza acestora au obligația de a întocmi și actualiza fișele de post, anual în perioadele stabilite prin acte 
normative, sau în cursul anului în funcție de situațiile obiective (suspendări, încetări ale rapoartelor de 
muncă/serviciu au obligația realizării evaluării performanțelor profesionale individuale ale 
subordonaților).   
(4) Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere va evalua personalul din subordine în scopul 
perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform 
competenţelor. Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia 
publică locală.  
(5)  Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere întocmeşte anual previziunea cheltuielilor pentru 
anul următor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii structurii pe care o conduce în 
vederea includerii acestora în bugetul local al instituției Comuna Mogoșoaia, transmițând aceste 
informații Serviciului Financiar-Contabilitate.  
(6) De asemenea, persoanele aflate în funcții de conducere au obligația să transmită în termenele 
stabilite, necesarul de materiale, produse, lucrări, servicii pentru anul următor, Compartimentului 
Achiziții Publice Administrativ pentru întocmirea Planului Anual de Achizții Publice. 
(7) Personalul numit/încadrat în funcţii de conducere are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în 
limita competenţelor ce îi revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi alte sarcini, 
care au legătură cu scopul principal al postului, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.  
Art.33 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele din Regulamentul de Ordine 
Interioară. 
Art.34 Structura organizatorică este stabilită în funcţie de nivelurile ierarhice, după cum urmează : 
I. Primarul are în subordine directă: 
1.1 Viceprimarul 
1.2 Administratorul public 
1.3 Cabinetul primarului  
1.4 Secretarul general al Comunei Mogoșoaia 
1.5 Compartimentul Audit public 
1.6 Compartimentul Relații Publice, Secretariat 
1.7 Serviciul Financiar Contabilitate 
1.8 Compartimentul Dezvoltare, Investiții Publice 
1.9 Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ 
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1.10 Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
1.11 Compartimentul Asistență Socială 
1.12 Serviciul Public Poliția Locală 
II. Viceprimarul comunei are în subordinea directă următoarele: 
2.1 Cabinetul viceprimarului 
III. Secretarul general al Comunei Mogoșoaia are în subordinea directă următoarele: 
3.1 Compartimentul Juridic 
3.2 Serviciul Voluntar Situații de Urgență  
3.3 Biroul Resurse Umane, Salarizare, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Registratură  
3.3.1. Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Arhivă 
3.3.2. Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative 
3.3.3. Compartimentul Registratură și Evenimente 
IV. Șeful Serviciului Financiar Contabilitate are în subordine următoarele : 
4.1 Compartimentul Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice 
4.2 Compartimentul Taxe și Impozite 
4.3 Compartimentul Executări Silite 
V. Șeful Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului are în subordine următoarele: 
5.1 Compartimentul Urbanism 
5.2 Compartimentul Operare Bază de Date - G.I.S. 
5.3 Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor 
5.4 Compartimentul Protecția Mediului 
5.5 Compartimentul Fond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publice 
5.6 Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
VI. Compartimentul Asistență Socială are în subordine următoarele: 
6.1 Compartimentul Asistență Socială  
6.2 Compartimentul Ajutor Social 
6.3 Compartimentul Autoritate Tutelară 
6.4 Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități 
6.5 Compartimentul Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ 
6.6 Compartimentul Asistență Comunitară 
VII. Șeful Serviciului Public Poliția Locală are în subordine următoarele: 
7.1 Compartimentul Secretariat și Parc Auto  
7.2 Compartimentul Paza Bunurilor, Ordinea și Liniștea Publică 
7.3 Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice 
7.4 Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal 
7.5 Compartimentul Protecția Mediului 
7.6 Compartimentul Activitate Comercială 
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7.7 Compartimentul Evidența Persoanelor 
VIII. Sub autoritatea Consiliului Local Mogoșoaia se află : 
8.1 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
8.1.1 Compartimentul Stare Civilă  
 

Capitolul IV 
Atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Mogoșoaia: 
 
Administratorul Public  
Art.35 (1) Este un post înființat în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Local.  
(2) Numirea și eliberarea din funcţie a administratorului public se face prin dispoziţia primarului, 
numirea având ca anexă un contract de management cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute la 
art. 543 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens 
cu Primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. 
Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de 
credite.  
(4) Atribuţii specifice care pot fi delegate:  
a) aplicarea strategiei de dezvoltare locală;  
b) elaborarea/coordonarea elaborării strategiilor serviciilor publice locale;  
c) elaborarea și urmărirea planurilor de acţiune şi de investiţii aferente;  
d) coordonarea elaborării proiectelor de finanţare a investiţiilor de interes local din fonduri 
nerambursabile sau rambursabile;  
e) monitorizarea performanţei în furnizarea serviciilor publice locale de către structurile pe care le are 
în coordonare/subordonare;  
f) colectarea şi prelucrarea de date statistice privind colectivitatea, instituţiile şi serviciile publice 
locale;  
g) gestionarea relaţiilor extra-instituţionale;  
h) întărirea capacității instituționale;   
i) evaluarea, revizuirea și propunerea de recomandări pentru îmbunătățirea practicilor curente;   
j) propunerea de politici, strategii și proceduri noi, actualizate sau îmbunătățite și elaborarea de planuri 
de acțiune pentru implementarea acestora. 
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I. Structuri în subordinea Primarului 
     
Cabinetul Primarului 
Art.36 Cabinetul Primarului este un compartiment funcțional subordonat direct primarului, cu 
următoarele atribuţii specifice:  
a) asigură consilierea primarului instituției Comuna Mogoșoaia pe anumite probleme specifice unor 
domenii de activitate ale administraţiei publice locale;  
b) reprezintă instituţia Comunei Mogoșoaia în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte 
instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de primar;  
c) pentru informarea corectă și completă a primarului colaborează cu toate compartimentele din 
aparatul propriu de specialitate al primarului, cât şi cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice 
locale sau centrale, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale etc;  
d) pregăteşte informări şi materiale, realizează analize şi pregăteşte rapoarte;  
e)  asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de primar;  
f) participă la şedinţele operative, precum şi la audienţele primarului, preluând spre rezolvare sesizările;  
g) urmăreşte în teren modul de executare a lucrărilor realizate pe domeniul public, colaborând cu 
structurile de specialitate;  
h) efectuează deplasări în teren, analizează şi propune soluţii de organizare, benefice pentru 
comunitate;  
i) colaborează cu compartimentele de specialitate în vederea informării primarului cu privire la 
problemele din comunitățile cu grad ridicat de risc social, în vederea identificării şi rezolvării cazurilor 
sociale constatate;  
j)  prezintă primarului informări periodice sau ori de câte ori se impune, cu privire la problemele de 
interes public;  
k)  promovarea unei imagini pozitive a Comunei Mogoșoaia în rândul comunității locale; 
l)  orice alte atribuții delegate de primar prin dispoziție. 
 
Secretarul General al Comunei Mogoșoaia   
Art.37 (1) În condițiile O.U.G. nr. 57/2019, secretarul general al comunei îndeplinește următoarele 
atribuții:  
a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile 
consiliului local;  
b) participă la ședințele consiliului local;  
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum 
și între aceștia și prefect;  
d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor 
primarului;  
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e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a 
actelor autorităților publice locale ale Comunei Mogoșoaia;  
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, 
comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea 
hotărârilor consiliului local;  
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale 
acestuia;  
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care 
face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;  
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale 
consiliului local;  
j)  efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local;              
k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, sau, 
după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;  
l) informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 
cvorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;  
m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și stampilarea 
acestora;  
n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii 
locali care se încadrează în situațiile ce fac parte din sfera regimului general aplicabil conflictului de 
interese pentru aleșii locali, informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al 
acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea 
cazuri;  
o)  certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale;  
p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul 
local și de primar.  
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, secretarul general al comunei îndeplinește funcția de ordonator principal de 
credite pentru activitățile curente.  
(3) Secretarul general al Comunei Mogoșoaia comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii 
succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei 
circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:  
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în 
localitatea de domiciliu;  
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b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-
teritoriale;  
c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a carei rază de competență teritoriala se află 
imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. 
Această atribuție poate fi delegată unui ofițer de stare civilă prin dispoziţia primarului la propunerea 
secretarului general al Comunei Mogoșoaia, însă secretarul general are obligația de a urmări realizarea 
sarcinii de către acesta.  
(4) Îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege sau alte acte normative privind organizarea și desfășurarea 
alegerilor, referendumurilor și recensământului. 
 
Compartimentul Audit Public Intern 
Art.38 Compartimentul se organizează în directa subordine a primarului.  
(1) Auditul Public Intern are misiunea de a acorda consultanţă şi asigurări privind eficacitatea sistemelor 
de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, contribuind la obţinerea performanței, 
oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia.  
(2) Atribuții specifice: 
a) elaborează norme metodologice specifice Comunei Mogoșoaia și unităților subordonate Consiliului 
Local al Comunei Mogoșoaia;  
b) elaborează proiectul Planului anual și multianual de audit public intern;  
c) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și 
control ale Comunei Mogoșoaia sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;  
d) informează Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice Ilfov despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și 
despre consecințele acestora;  
e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale 
de audit;  
f) elaborează Raportul anual al activității de audit public intern;  
g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat ordonatorului 
principal de credite și structurii de control intern abilitate;  
h) desfăşoară şi audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, 
necuprinse în Planul anual de audit public intern la cererea expresă a Primarului;   
i) elaborează documentele privind corespondența internă și externă din cadrul compartimentului;  
j) urmărește ducerea la îndeplinire a recomandărilor din timpul misiunii de audit. 
(3) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul instituției Comuna 
Mogoșoaia, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea 
patrimoniului și anume:  
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a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din 
fondurile comunitare;  
b) plățile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;  
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau 
Consiliului local al Comunei Mogoșoaia;  
d)  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al Comunei Mogoșoaia; 
constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum 
și a facilităților acordate la încasarea acestora;  
e)  alocarea creditelor bugetare;  
f)  sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;  
g)  sistemul de luare a deciziilor;  
h)  sistemul de conducere și control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
i) sistemele informatice;  
j) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de Comuna Mogoșoaia, din momentul 
constituirii acestora până la utilizarea lor de către beneficiarii finali;  
k) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a 
facilităţilor acordate la încasarea acestora;  
l) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 
bunuri din domeniul privat /public al statului ori al unităţii administrativ teritoriale;  
m) sistemele de management financiar şi control.  
 
Compartimentul Relații Publice, Secretariat 
Art.39 Compartimentul Relații Publice, Secretariat este un compartiment funcțional subordonat direct 
Primarului, cu următoarele atribuţii specifice :  
a) asigură accesul liber şi neîngrădit al cetăţeanului la orice informaţii de interes public, definite de 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin afişare la sediul 
autorităţii sau al instituţiei publice, ori prin publicare în mijloacele de informare în masă, precum şi în 
pagina de Internet proprie; 
b) primește și urmărește modul de soluționare a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public; 
c) asigură procedurile de transparență decizională;  
d) asigură informarea, consilierea și îndrumarea cetățenilor către serviciile publice adecvate pentru 
rezolvarea problemelor acestora;  
e) identifică și actualizează informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit 
legii; 
f) organizează şi asigură primirea în audienţă a cetăţenilor realizând lucrările de secretariat pentru 
audienţe şi conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de cetăţeni în 
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timpul audienţelor şi urmăreşte soluţionarea acestora de către departamentele specializate în cazul în 
care nu pot fi rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor către cetăţeni; 
g) solicită informaţii la compartimentele de resort ale instituţiei în a căror competenţă intră problemele 
solicitate de petenţi;  
h) prezintă lunar primarului şi secretarului general informații privind soluționarea sesizărilor şi 
reclamațiilor cetățenilor precum şi problemelor ridicate de către aceștia cu prilejul audiențelor; 
i) întocmeşte anual raportul de activitate al instituţiei conform prevederilor art. (5) din Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările 
ulterioare;  
j) întocmește raportul anual privind transparenţa decizională şi asigurarea afişării acestuia la sediul 
instituţiei.  
Alte atribuții:  
a) conduce numai autovehiculele pe care le are în primire și pentru care are permis valabil de 
conducere, pentru categoria din care acestea fac parte; 
b) completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă; 
c) înainte de plecarea în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate 
documentele asupra sa și dacă are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea cursei; 
d) ia în primire autovehiculul repartizat pe bază de proces-verbal consemnat în carnetul de bord, în 
care menționează dotarea precum și starea tehnică a autovehiculului; 
e) păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și le prezintă, la 
cerere, organelor de control ale poliției rutiere; 
f) respectă viteza economică de consum a autovehiculului pentru încadrarea consumului de carburant 
în limitele de consum raportat la 100 km echivalenți;  
g) face propuneri în vederea eficientizării activității de transport; 
h) asigură efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculului; 
i) efectuează reparațiile tehnice minore și acordă asistență mecanicului pe durata reparațiilor majore. 
 
Serviciul Financiar Contabilitate 
Art.40 (1) Serviciul Financiar Contabilitate se organizează în subordinea directă a primarului şi are în 
componenţă: 
- Compartimentul Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice 
- Comartimentul Taxe şi Impozite 
- Compartimentul Executări Silite 
(2) Conducerea este asigurată de către un şef de serviciu. 
I. Compartimentul Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice  
Compartimentul Control Financiar Preventiv și Cheltuieli Publice este un compartiment funcțional 
subordonat șefului de serviciu, cu următoarele atribuţii specifice:  
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A. În domeniul bugetului:  
a) primește și verifică indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de 
compartimentele din cadrul primăriei și de unitățile subordonate, cu sau fără personalitate juridică;  
b) fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al 
Comunei Mogoșoaia, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare Primarului și Consiliului 
Local în vederea aprobării bugetului anual;  
c) fundamentează și întocmește ori de cate ori este nevoie bugetele rectificate pe baza datelor 
prezentate de compartimentele din cadrul primăriei și a instituțiilor de subordonare locală;  
d) colaborează cu celelalte servicii și compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea 
elaborării bugetului local, precum și pentru urmărirea / verificarea încasării veniturilor provenite din 
chirii, redevențe, taxe, impozite;  
e) asigură repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat;  
f) întocmește comunicările de bugete pentru toate instituţiile subordonate, atât la aprobarea bugetului 
iniţial, cât şi la rectificările bugetului de venituri şi cheltuieli care au loc în cursul anului bugetar;  
g) întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, la termenele stabilite, 
contul anual de încheiere a exercițiului bugetar;  
h) întocmește şi prezintă spre aprobare Consiliului local al Comunei Mogoșoaia conturile trimestriale de 
execuţie atât ale bugetului local, în aprilie pentru primul trimestru, în iulie, octombrie şi decembrie 
pentru celelalte trimestre;  
i) introduce și actualizează bugetul aprobat în FOREXEBUG; 
j) stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a 
bugetului local;  
k) verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă Primarului și Consiliului 
Local orice neregulă sau încălcare constatată, precum și măsurile ce se impun;  
l) urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează 
lunar Primarul;  
m) asigură pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna 
funcționare a unităților din domeniul educației, sănătății, culturii, asistenței sociale, administrarea 
domeniului public și privat etc;   
n) realizează verificarea şi deschiderea creditelor bugetare aprobate în limita bugetelor aprobate pentru 
fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca 
urmare a rectificărilor de buget, atât pentru activitatea proprie cât şi a instituţiilor subordonate;  
o) alimentează conturile ordonatorilor terțiari de credite prin întocmirea dispozițiilor bugetare și ține 
evidența alimentărilor efectuate; 
p) analizează bugetele unităților de învățământ preuniversitar și face propuneri în legatură cu alocarea 
fondurilor acestor instituții finanțate din bugetul local;  
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q) analizează solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat privind suplimentarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli în vederea desfășurării în condiţii normale a activităţii acestora.  
B. În domeniul financiar:  
a) urmărește și răspunde de constituirea garanțiilor materiale și bănești pentru fiecare gestionar;  
b) urmărește evidența contractelor pentru lucrări de investiții și prestări servicii:  
 întocmește situații cu contractele de execuție, verifică valoarea contractului de execuție cu valoarea 
disponibilă din buget aferentă;  
 primește facturile pe fiecare contract, le verifică, le înregistrează apoi le dă către plată, urmând să 
țină evidența în continuare a plăților;  
 în cazul facturilor cu termene de valabitate expirate efectuează adrese de transmitere către 
furnizorul respectiv, dupa ce în prealabil au fost eliminate toate soluțiile legale posibile (colaborare cu 
toate direcțiile și compartimentele în acest sens); 
 ține evidența garanțiilor de bună execuție pe fiecare contract, face reținerile la fiecare factură, pe 
măsura decontării acesteia;  
 primește procesul verbal de recepție al lucrării și verifică dacă sunt semnate de persoanele autorizate 
în urma căruia virează garanția de buna execuție reținută în contul de garanții ale executantului;  
 întocmește adresa către banca furnizorului pentru deblocarea a 70% din garanție de bună execuție, 
în urma cererii întocmită de executant, vizată de persoanele în drept și a procesului verbal de terminare 
al lucrării, restul de 30% se virează la expirarea perioadei de garanție;  
 ține evidența cheltuielilor la fiecare lucrare de investiție și calculează cota de 0,7% conform 
prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, respectiv a Legii nr. 50/1991, republicată, împreună cu 
compartimentele de specialitate;  
c) gestionează chitanțierele și facturile pentru încasarea veniturilor bugetului local; 
d)  înregistrează borderourile de debite și încasările bugetului local, pe surse de venit;   
e)   efectuează punctaje cu compartimentul taxe și impozite și subordonați;  
f)  urmărește depunerea sumelor încasate la casieria centrală;  
g) ține evidența plăților către diverse asociații cu care primăria este partener; 
h) urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează  
periodic ordonatorul de credite;  
i) asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea tuturor documentelor financiar 
contabile prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite.  
C. Alte atribuții  
a) organizează, asigură și răspunde conform legii de exercitarea  controlului financiar preventiv privind 
legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operațiunilor;   
b) asigură și participă la desfășurarea inventarierii anuale, sau ori de câte ori este nevoie, a bunurilor 
materiale și a valorilor bănești ce aparțin Comunei și administrarea corespunzătoare a acestora;   
c) asigura activitatea de evaluare și reevaluare a bunurilor, conform legii;   
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d) răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul de 
activitate, în vederea adoptării lor în Consiliul local;  
e) urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea dispozițiilor Primarului, a hotarârilor Consiliului 
local și a celorlalte acte normative care au legătură cu scopul serviciului;  
f) răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale în 
conformitate cu legislația în vigoare;  
g) asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrarilor contabile;  
h) verifică întocmirea corectă a registrului de casă privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și 
stabilirea corectă a soldului înscris în acesta;  
i) întocmește deschiderile de credite lunare pe fiecare capitol de cheltuieli în limita prevederilor 
aprobate prin buget, dispozițiile bugetare privind repartizarea de credite bugetare, borderoul 
centralizator al dispozițiilor bugetare și notele justificative privind cererea de deschidere de credite;  
j) întocmește și transmite lunar la DGFP Ilfov notele justificative privind solicitarea de sume defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, de sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;  
k) întocmește ordine de plată pentru eventualele reglări și compensări între sursele de venit și ordine 
de plată pentru virarea taxelor încasate pentru alte instituții publice și pentru distribuirea sumelor 
rezultate din executare silită;   
l) ține evidența contabilă analitică și sintetică a tuturor conturilor, conform legii;  
m)  întocmește balanțe de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța 
dintre acestea;   
a) întocmește lunar execuția bugetară și urmărește încadrarea în cheltuieli conform prevederii și 
clasificației bugetare;   
b) întocmește bilanțurile lunare prescurtate, trimestriale, anuale și raportul explicativ la acestea;   
c) prezintă spre aprobarea conducerii instituției, bilanțul, raportul explicativ și anexele la bilanțul 
centralizat;   
d) transmite date pentru analiza situației economico-financiare a instituției și participă la analiza 
rezultatelor de bilanț;    
e) asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului aflat în administrare și ia 
toate măsurile pentru recuperarea pagubelor în cazul în care acestea se produc;   
f) urmărește respectarea nivelului cheltuielilor administrativ gospodărești și propune reducerea sau 
eliminarea celor nejustificate;   
g) asigură evidența bonurilor valorice de carburant;  
h)  asigură anual, repartizarea fondurilor necesare desfășurării ritmice a tuturor activităților; 
i)  întocmește dispozițiile de plată și încasare privind acordarea de avansuri spre decontare și 
urmărește decontarea la timp a acestora;  
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j) întocmește fila de cec pentru ridicări de numerar, respectând plafoanele de plăți conform legislației 
în vigoare; 
k) primește și înregistrează în contabilitate documentele care au stat la baza intrărilor și ieșirilor din 
magazie;   
l) răspunde de virarea reținerilor din salarii a tuturor obligațiilor față de bugetul de stat, de bugetul 
asigurărilor sociale sau terți;   
m)  întocmește ordine de plata către furnizori asigurând desfășurarea ritmică a operațiunilor de 
decontare cu aceștia;   
n) întocmește facturi și urmărește încasarea contravalorii serviciilor prestate;   
o) urmărește efectuarea plăților pentru investiții, pe măsura deschiderii finanțării, conform listei de 
investiții și dotări aprobate prin bugetul anual;  
p) elaborează și redactează corespondența specifică repartizată serviciului. 
 

II. Compartimentul Taxe și Impozite 
Compartimentul Taxe și Impozite este un compartiment funcțional subordonat șefului de serviciu, cu 
următoarele atribuţii specifice:  
q) fundamentează politica fiscală a unității administrativ teritoriale corespunzătoare cerințelor UAT 
Mogoșoaia;    
r) propune strategia stabilirii tarifelor practicate la închirieri terenuri și clădiri pentru: piețe, târguri și 
alte activități comerciale în funcție de obiectul principal de activitate și în cazul unor evenimente 
organizate de Comuna Mogoșoaia;   
s) efectuează analize și întocmește informări în legatură cu verificarea, constatarea și stabilirea 
impozitelor și taxelor pe care le transmite conducătorului superior;  
t) fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează strategii, programe şi proiecte, în 
domeniile de competenţă;   
u) iniţiază, elaborează, analizează, avizează şi promovează spre aprobare proiecte de acte administrative 
pentru reglementarea domeniilor de activitate gestionate;  
v) elaborează proiecte de acte administrative în domeniile stabilirii, impunerii, urmăririi şi încasării 
impozitelor şi taxelor locale, al administrării creanţelor bugetelor locale, inspecţiei fiscale, soluţionării 
contestaţiilor asupra actelor de impunere;  
w) îndrumă şi sprijină personalul din subordine în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi 
îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;  
x) acordă asistenţă contribuabililor pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul 
administrării creanţelor bugetare locale şi în domeniul administrării veniturilor;  
y) sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de 
politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale;  
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z) asigură conceperea modalitaților de influențare prin impozite și taxe asupra unor fenomene 
economice și sociale, inclusiv stabilirea condițiilor de acordare a facilităților fiscale;  
aa) asigură stabilirea unor măsuri în vederea colectării eficiente a veniturilor;  
bb) asigură acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării unei relaţii de parteneriat cu comunitatea 
oamenilor de afaceri în vederea colectării informațiilor necesare realizării unei politici fiscale 
corespunzătoare cerințelor unității administrativ-teritoriale privind veniturile;  
cc)  asigură dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătăţirea activităţii, în special în ceea 
ce priveşte oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă asupra 
respectării legislației în vigoare.  
 Alte atribuții:  
a) stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile 
fiscale ale bugetului local;  
b) realizarea activităţii de verificare a bazelor de impunere, a legalităţii și conformităţii declaraţiilor 
fiscale, corectitudinii și exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabilii – persoane fizice și 
juridice, stabilirea diferenţelor de plată, precum și a accesoriilor aferente acestora;  
c) preluarea, verificarea și valorificarea declaraţiilor fiscale, cererilor precum și a altor documente 
fiscale depuse de contribuabilii – persoane fizice și juridice, verificarea și soluţionarea cererilor, 
sesizărilor și reclamaţiilor cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor obligaţii 
bugetare, datorate de persoanele fizice si juridice;  
d) verificarea permanentă a patrimoniului contribuabililor, persoane fizice și juridice, pentru a se 
identifica bunurile mobile și imobile impozabile nedeclarate și stabilirea unor eventuale diferențe dintre 
suprafețele și valorile impozabile declarate, în cazul construcțiilor precum și a suprafețelor declarate în 
cazul terenurilor față de cele reale (acolo unde este cazul), urmărindu-se modul de aplicare a nivelurilor 
de impozitare și a coeficienților de corecție aplicate conform legislației în vigoare și respectiv a 
hotărârilor de Consiliu Local;  
e) procedează la stabilirea din oficiu a impozitelor şi taxelor locale în cazul în care contribuabilii persoane 
juridice nu depun declaraţiile fiscale în termenul stabilit de lege aplicând prevederile legale în vigoare;  
f) întocmește din oficiu și transmite, dacă este cazul declarații fiscale pentru bunurile identificate și 
nedeclarate sau declarate parțial de către contribuabilii persoane fizice și juridice;  
g) efectuează inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale în vigoare;  
h) participă la fundamentarea proiectului bugetului local, pentru partea de venituri;  
i) primește, verifică și soluţionează cererile de scutire la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale 
bugetului local, pentru categoriile de persoane fizice și juridice prevăzute de actele normative în 
vigoare;  
j) efectuează acțiuni de inspecție fiscală la contribuabilii persoane juridice care dețin proprietăți pe raza 
comunei Mogoșoaia și datorează impozite și taxe locale, precum și accesoriile aferente acestora, 
realizând verificarea bazelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, verificarea 
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corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabil, verificarea respectării legislației 
fiscale, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de 
plată, precum și a accesoriilor acestora, luând măsuri pentru încasarea lor în termen;  
k) întocmeşte şi transmite la începutul fiecărui an fiscal deciziile de impunere/înştiinţările de plată cu 
obligațiile fiscale pentru contribuabilii - persoane fizice și juridice, conform prevederilor legale în 
vigoare;  
l) întocmește și asigură gestionarea dosarelor fiscale și a celorlalte documente anexate pentru 
stabilirea obligațiilor fiscale în sarcina contribuabililor – persoane fizice sau juridice;  
m)  întocmește borderourile de debite și scăderi pentru impozitele și taxele locale datorate de persoane 
fizice și juridice și le transmite șefului de serviciu pentru verificare și avizare;  
n)  efectuează operaţiunile de încasări pe baza documentelor justificative;  
o) verifică sumele achitate în contul fiecarui impozit sau taxă, stabilește diferențele și le reglează prin 
modalitățile legale (operațiuni de restituire, compensare, transfer) prin întocmirea ordinelor de plată cu 
sumele respective;  
p) întocmește referatele de restituire și compensare la solicitarea persoanelor fizice și juridice;  
q) analizează listele de ramășițe (situație solduri) precum și listele de suprasolviri.  
r) verifică introducerea datelor în aplicația informatică și sesizează anumite nereguli care ar putea duce 
la calcularea eronată a impozitelor și taxelor locale și ia toate măsurile pentru corectarea acestora;  
s) salvează datele introduse în aplicația informatică cu privire la evidența impozitelor, taxelor și a 
celorlalte venituri ale bugetului local;  
t) asigură confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor și informațiilor deținute ca urmare a 
desfășurării activității în cadrul compartimentului. 
Atribuții în relația cu contribuabilii:  
a) acordă consiliere cu privire la modul de calcul al impozitelor și taxelor locale, precum și a altor 
venituri la bugetul local;  
b) oferă informații cu privire la documentele care trebuie depuse, pentru fiecare caz în parte, în funcție 
de solicitarea contribuabililor și de compartimentul care eliberează acele documente sau acte;  
c) acordă consiliere cu privire la modul de completare a cererilor și declarațiilor care trebuie depuse de 
contribuabili la registratura primăriei, sau, online, prin e-mail;  
d) îndrumă contribuabilii la compartimentele funcționale care sunt competente să soluționeze 
solicitarea contribuabilului;   
e) aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor – persoane fizice sau 
juridice, care încalcă legislația fiscală și ia toate măsurile legale ce se impun pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate;  
f) emiterea adeverinţelor și certificatelor de atestare fiscală solicitate de contribuabili, dupa verificarea 
situației fiscale a acestora și a documentației înaintate de către solicitanți;  
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g) soluționează corespondenţa cu autoritățile publice și instituțiile publice sau de interes public cu care 
colaborează în vederea aplicării codului de procedură fiscală; 
h) ţine evidenţa dosarelor de insolvabili;  
i) asigură confidenţialitatea datelor și informaţiilor care, potrivit legii, constituie secretul de serviciu 
și/sau nu pot fi date publicităţii;  
j) înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează cererea de declarare a 
biletelor puse în vânzare, urmăreşte încasarea impozitelor aferente biletelor vândute;  
k) transmite compartimentului juridic, la solicitarea acestuia, actele şi documentele aflate în dosarul de 
executare silită, în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative având 
ca obiect impozitele şi taxele locale şi alte venituri bugetare, în cazul contestaţiilor la executare silită;  
l) gestionează încasarea amenzilor contravenţionale, având obligația de a face toate demersurile legale 
pentru încasarea acestora;  
m)  procedează la returnarea către agentul constatator, în termenul legal a titlurilor de creanță, în cazul 
în care acestea nu întrunesc condițiile legale pentru operarea în evidențele fiscale. 
Atribuții privind activitățile comerciale: 
a) efectuarea controlului comercial conform atribuţiilor conferite autorităţilor publice locale de către 
lege. 

 Atribuții de casierie:  
a) colectează veniturile din impozite și taxe pe fiecare sursă de venit, respectiv pe fiecare încasator în 
parte;  
b) întocmește zilnic registrul de casă și operează în programul de contabilitate încasările zilnice;  
c) efectuează operațiunile de încasări în numerar pe baza documentelor prevăzute de legislația în 
vigoare; 
d) predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, împreună cu documentele de  
casă; 
e) răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la trezorerie, în conturile  
instituției; 
f) întocmește și înregistrează dispoziții de plată pentru cheltuielile care se derulează prin casieria 
instituției; 
g) întocmește foile de vărsământ și cecurile pentru numerar; 
h) ține evidența soldurilor de casă; 
i) răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite; 
j) eliberează numerar din caserie numai pe baza unei dispoziții de plată semnată de ordonatorul  
principal de credite, șeful ierarhic superior, persoana desemnată pentru acordarea vizei de CFPP; 
k) are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a  
tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate 
pe care le deține, în vederea cunoașterii realității obiectelor și surselor impozabile sau taxabile. 
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III. Compartimentul Executări Silite  
(1) Compartimentul Executări Silite este un compartiment funcțional subordonat șefului de serviciu și 
are ca misiune colectarea prin executare silită a creanţelor fiscale ale bugetului local al Comunei 
Mogoşoaia, provenind din impozite şi taxe locale, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi majorări şi 
penalităţi de întârziere aferente acestora. 
(2) Colectarea creanţelor fiscale presupune exercitarea de acţiuni care au ca scop stingerea creanţelor 
fiscale efectuate în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz. Executarea silită 
a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor legale de 
către organul de executare competent în a carui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al 
unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.Titlul de creanţă devine titlu executoriu la 
data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevazut de lege sau stabilit 
de organul competent ori în alt mod conform legii. 
Atribuţii specifice: 
a)  desfăşoară activitatea de executare silită a persoanelor fizice şi juridice şi cea de stingere a creanţelor 
prin alte modalităţi; 
b) aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de actele normative în vigoare, pentru 
recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somaţii și titluri executorii în cazul 
neplăţii la termenele legale, iar în cazul depășirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la 
următoarele forme de executare silită și anume: înfiinţarea de popriri asupra conturilor contribuabililor, 
întocmirea de procese verbale de sechestru și valorificarea bunurilor prin licitaţie; 
c)  cooperează cu organele de poliţie, băncile comerciale, instituţiile ce gestionează registre publice, 
precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării procedurii de executare silită;  
d) primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate la termen, 
luând notă şi urmărind îndeaproape cazurile primite spre executare; 
e) răspunde de întocmirea actelor necesare aplicării procedurii de executare silită (înştiinţări de plată, 
somaţii, titluri executorii etc); 
f) operează în baza de date confirmările de primire pentru înştiinţări, somaţii şi titluri executorii; 
g) verifică şi actualizează domiciliul fiscal al contribuabililor; 
h) asigură şi organizează atunci când este cazul ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate precum şi 
valorificarea acestora; 
i) numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune spre aprobare indemnizaţia acestora; 
j) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; 
k) urmăreşte permanent situaţia încasării debitelor primite spre urmărire, verifică şi face propuneri 
privind declararea stării de insolvabilitate pentru acestea în cadrul termenului de prescripţie; 
l) întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi le prezintă spre aprobare 
conducerii sau face cercetări suplimentare; 
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m) verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate 
pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie legal; 
n) calculează cheltuielile de executare silită şi majorările de întârziere, penalitățile sau alte sume, când 
cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul  executoriu; 
o) înfiinţează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate 
asupra terţilor popriţi pecum şi societăţilor bancare şi, stabileşte, după caz, măsurile legale pentru 
executarea acestora; 
p) soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a 
modalităţilor de stingere a creanţelor; 
q) evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire; 
r) întocmeşte pe baza datelor deţinute centralizatorul listelor de rămăşiţe şi de suprasolviri, pe feluri de 
impozite şi taxe locale; 
s) întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură 
respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii 
primite de la alte organe ale statului; 
t) colaborează cu organele Ministerului de Interne, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale 
administraţiei publice, în vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi; 
u) repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinei de preferinţă prevăzută de lege, în 
cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori; 
v) asigură încasarea creanţelor bugetare în termenul de prescripţie și propune măsuri de recuperare a 
celor prescrise din vina personalului propriu; 
w) elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare; 
x) desfăşoară activitate pe teren în vederea colectării/recuperării debitelor restante de la persoanele 
fizice şi juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale instituției Comuna Mogoşoaia şi cele preluate 
de la instituţiile şi agenţii economici, care constituie venituri la bugetul local; 
y) îndeplineşte sarcini de executor bugetar (fiscal); 
z) soluționează şi rezolvă orice alte lucrări privind încasarea creanţelor bugetului local în baza sarcinilor 
din legislaţia fiscală repartizate de conducere; 
aa) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă maximă a datelor şi informaţiilor privind evidenţa 
contribuabililor şi a suportului bazei de calcul pentru impozitele şi taxele locale; 
bb) răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate 
urmărind circuitul acestora în cadrul legal; 
cc) asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţa informatică 
privind impozitele şi taxele locale; 
dd) gestionează încasarea amenzilor contravenţionale, având obligația de a face toate demersurile 
legale pentru încasarea acestora;  
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ee) procedează la returnarea către agentul constatator, în termenul legal al titlurilor de creanță, în 
cazul în care acestea nu întrunesc condițiile legale pentru operarea în evidențele fiscale. 
 

Compartimentul Dezvoltare și Investiții Publice 
Art. 41 Compartimentul Dezvoltare și Investiții Publice este un compartiment funcțional subordonat 
direct Primarului, cu următoarele atribuţii specifice :  
a) întocmeşte şi fundamentează programul de investiţii publice pentru proiectul de buget; 
b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice (privind investiţiile); 
c) elaborează note de fundamentare studii, dotări şi proiecte privind investițiile; 
d) avizează documentele de plată pentru obiectivele prevăzute în programul de achiziții, conform 
contractelor încheiate; 
e) organizează recepţia obiectivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect şi 
normelor legale în vigoare; 
f) verifică aplicarea corectă a sporurilor, cotelor şi normelor de deviz, conform legislaţiei în vigoare; 
g) asigură derularea contractelor de achiziții publice încheiate de diverşi agenţi economici cu UAT 
Comuna Mogoșoaia şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate. 
h) asigură protecția și conservarea spațiilor verzi, prin întocmirea documentației care permite 
intervenții asupra acestora; 
i) răspunde, împreună cu beneficiarii sau adminstratorii direcţi, de întocmirea programelor de achiziții a 
obiectivelor de investiţii urbane de pe raza comunei; 
j) întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcţiei în perioada de garanţie; 
k) colaborează permanent cu firmele de proiectare şi de consultanţă, pe parcursul derulării contractelor 
de investiţii; 
l) colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cât şi finanţarea şi 
decontarea acestora; 
m)  colaborează cu compatimentele de specialitate în aplicarea PUG, PUD, PUZ, cât şi a altor programe 
de dezvoltare urbană; 
n) colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activităţii investiţionale 
a acestora; 
o) colaborează cu administratorii de reţele edilitare şi cu direcţiile de specialitate ale acestora pentru 
coordonarea lucrărilor derulate şi pentru obţinerea avizelor tehnice de specialitate; 
p) analizează documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmirea documentaţiilor 
pentru avizarea şi aprobarea acestora;          
q) coordonează activităţile cu privire la documentaţiile ce se întocmesc pe etape pentru încheierea unui 
contract, conform legislației în vigoare: întocmirea studiului de oportunitate, a proiectului de hotărâre 
pentru concesionarea/închirierea/asocierea/vânzarea terenului, solicitând compartimentelor de 
specialitate, precum şi organelor competente avizele ce trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre;               
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r) face propuneri de completare sau de dezvoltare a investiţiilor de lucrări edilitare (reţele de apă 
potabilă, reţele de canalizare, reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.); 
s) inițiază și urmărește punerea în aplicare a Planului de Mobilitate Urbană; 
t) monitorizează Programele Operaţionale, Sectoriale sau alte programe cu finanţare externă în care 
comuna este eligibilă;  
u) identifică sursele de finanţare pentru proiectele de dezvoltare;  
v) identifică parteneri pentru proiectele de cooperare internaţională iniţiate de autoritatea locală;  
w) elaborează şi redactează cererile de finanţare în vederea atragerii de fonduri internaţionale pentru 
proiectele care urmează să fie depuse cu finanţare nerambursabilă;  
x) elaborează şi pune la dispoziţia organismului responsabil cu evaluarea cererilor de finanţare, toate 
informaţiile solicitate în vederea completării documentaţiei depuse pentru obţinerea finanţării;  
y) implementează proiectele finanţate din fonduri internaţionale, asigurând manangementul 
proiectelor;  
z) colaborează cu toate serviciile de specialitate în ceea ce priveşte implementarea şi monitorizarea 
proiectelor cu finanţare externă ce se implementează de către instituția Comuna Mogoșoaia;  
aa) iniţiează şi participă în comisiile de achiziţii pentru bunuri, servicii, lucrări care se achiziţionează în 
cadrul proiectelor din fonduri internaţionale;  
bb) întocmește contractele de achiziţii, care se încheie în cadrul proiectelor cu finanţare internaţională;  
cc) gestionează contractele de achiziţii încheiate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;  
dd) întocmește cererile de rambursare, a rapoartelor intermediare tehnice şi financiare, precum şi 
raportările finale pentru proiectele cu finanţare internaţională aflate în derulare;  
ee) gestionează şi arhivează documentele specifice proiectelor implementate de către instituția 
Comuna Mogoșoaia;  
ff) elaborează toate documentaţiile solicitate de către Autoritatea de Management în vederea 
extinderii perioadei de implementare a proiectelor de investiţii cu finanţare nerambursabilă, dacă este 
cazul;  
gg) participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferente proiectelor cu 
finanţare externă nerambursabilă;  
hh) elaborează proiectele de hotărâri aferente proiectelor cu finanţare internaţională;  
ii) monitorizează implementarea unor programe ale unor parteneri pe plan local;  
jj) întocmeşte referatele de necesitate anuale pentru lucrările de investiţii aflate în derulare și pentru 
lucrări noi; 
kk) întreţine şi dezvoltă relaţiile de parteneriat și de cooperare internaţională cu asociaţii/instituţii;  
ll) urmărește derularea proiectelor, respectarea termenelor şi efectuare a recepţiilor, conform 
contractelor încheiate în acest scop; 
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mm) inițiază întocmirea adresei către banca furnizorului pentru deblocarea a 70% din garanția de bună 
execuție, în urma cererii întocmită de executant, vizată de persoanele în drept și a procesului verbal de 
terminare al lucrării, restul de 30% se virează la expirarea perioadei de garanție; 
nn) elaborează și redactează corespondența specifică domeniului de activitate. 
 
Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ 
Art.42 Compartimentul Achiziții Publice, Administrativ este un compartiment funcțional subordonat 
direct Primarului, cu următoarele atribuţii specifice :  
A. În domeniul achizițiilor publice: 
a) analizează propunerile de achiziții de bunuri, servicii și lucrari ale instituției și ale instituțiilor publice 
din subordinea Consiliului Local, pe baza referatelor de necesitate, în urma analizei, procedând la 
elaborarea Strategiei anuale de achiziții publice, respectiv a Programului anual al achizițiilor;  
b) întocmește  strategia de contractare pentru achiziții conform legislației  în vigoare; 
c) organizează și derulează procedurile de achiziții publice pentru toate structurile organizatorice ale 
instituției, conform legislației în vigoare;  
d) întocmește contractele de achiziție publică,  actele adiționale și rezilierea acestora (după caz), 
conform legislației în vigoare în colaborare cu Compartimentul juridic; 
e) aduce la cunoștință Primarului, pe bază de referat, necesitatea constituirii comisiilor de evaluare a 
ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor, întocmind 
proiect de dispoziție în acest sens;  
f) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 
documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza 
necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;  
g) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, așa cum sunt prevăzute de lege;  
h) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  
i) realizează achiziţiile directe conform legislației în vigoare;  
j) întocmește dosarul achizițiilor publice, răspunde de completitudinea acestuia și corectitudinea 
documentelor emise, dosar care se păstrează și arhivează conform termenelor aprobate sau stabilite 
prin lege;  
k) răspunde de derularea legală și în bune condiții a achizițiilor publice organizate de instituție;  
l) întocmește procesele verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică;  
m)  primește solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea 
contractantă;  
n) întocmește  raportul  procedurii de atribuire;  
o) participă la soluționarea contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul, 
împreună cu compartimentul juridic;  
p) comunică în temen rezultatele procedurilor de achiziție publică, către ofertanții participanți;  



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
 COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚUL ILFOV 

 
 

31 
 

q) transmite în termen rezultatul analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept, prin colaborare cu 
compartimentele de resort;   
r) aduce la cunostință în scris Serviciului Financiar-Contabilitate restituirea garanțiilor de participare la 
procedurile de achiziție publică;  
s) încheie contractele de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru 
bunuri, servicii și lucrări, îi convoacă pe aceștia pentru semnare, transmițând ulterior către 
compartimentele de specialitate (Serviciul Financiar-Contabilitate, Compartimentul Juridic și 
compartimentele solicitante), copie după contracte, pentru urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor 
contractuale;  
t) confirmă clauzele contractuale obligatorii, respectiv prevederile contractuale care fac referire la 
obiectul principal al contractului, preț și modalități de plată, durata contractului, documentele 
contractului;  
u) gestionează baza de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde 
informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;  
v) se acordă dreptul de a semna electronic documentațiile de atribuire, precum și alte documente 
prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice ce vor fi puse la dispoziția ANAP sau transmise 
în SEAP;  
w) publică în SEAP documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, 
transmis de celelalte compartimente ale autoritații contractante, conform legislației în vigoare;  
x) duce la îndeplinire prevederile legislației din domeniul achizițiilor publice și aplică semnăturile 
electronice numai pe actele emise în exercitarea acestei atribuții;  
y) răspunde de corectitudinea și legalitatea actelor (în domeniul achizițiilor publice) semnate electronic 
și  efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea semnăturii electronice;  
z) centralizează împreună cu funcționarul din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate referatele de 
necesitate emise de structurile funcționale, stabilind necesarul conform prevederilor bugetare pentru 
produse, servicii și lucrări;  
aa) avizează documentele de plată pentru achizițiile prevăzute în programul de achiziții, conform 
contractelor încheiate; 
bb) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
cc) urmărește respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest 
scop; 
dd) inițiază întocmirea adresei către banca furnizorului pentru deblocarea a 70% din garanția de bună 
execuție, în urma cererii întocmită de executant, vizată de persoanele în drept și a procesului verbal de 
terminare al lucrării, restul de 30% se virează la expirarea perioadei de garanție; 
ee) elaborează și redactează corespondența specifică domeniului de activitate. 
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B. În domeniul administrativ: 
a) întreținerea sediului instituției și a celorlalte servicii fără personalitate juridică, din punct de vedere 
administrativ, al curățeniei și înfrumusețării și propunerea de achiziție produse și servicii necesare 
pentru realizarea acestei sarcini;  
b) asigură achiziționarea serviciului privind măsurile de pază și protecție la sediile administrative ale 
instituției;  
c) verifică  integritatea bunurilor ce se află în sediile administrative;  
d) gestionează și urmărește modul de utilizare a autovehiculelor proprietate a instituției;  
e) verifică referatele de necesitate pentru achiziționarea de produse și servicii necesare utilizării și 
întreținerii autovehiculelor existente în parcul auto al instituției ( asigurări, ITP, licențe de transport 
etc);  
f) gestionează foile de parcurs pentru autoturismele existente în parcul auto al instituției (F.A.Z. – Fișa 
de activitate zilnică);  
g) asigură baza materială și logistică necesară prin întocmirea propunerilor cu privire la necesarul de 
consumabile (articole de papetărie, PC și periferice PC, licențe etc), produse de curățenie și dezinfecție  
și gestionarea acestora, analizează și centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, 
obiecte de inventar și mijloace fixe propuse a fi achiziționate de către structurile organizatorice;  
h) respectarea procedurilor interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;  
i) realizarea recepţiei calitative și cantitative a bunurilor, verificarea documentelor de însoţire, 
descărcarea produselor;  
j) semnarea documentelor de însoţire (factura fiscală şi/sau aviz de însoţire a mărfurilor) pentru 
primirea mărfurilor, identificarea viciilor aparente şi înştiinţarea șefilor ierarhici;  
k) manipularea şi aranjarea bunurilor în depozit, astfel încât să se prevină sustragerile şi degradările, pe 
categorii, loturi de marfă etc.;  
l)  asigură distribuirea bunurilor în cadrul unităţii, evaluează necesarul pentru reînoirea stocurilor și 
comunică în scris propunerile pentru aprovizionare. 
 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

Art.43 (1) Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului se organizează în subordinea directă a 
primarului şi are în componenţă: 
- Compartimentul Urbanism  
- Compartimentul Operare Bază de Date-G.I.S.  
- Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor  
- Compartimentul Protecția Mediului  
- Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol și Utilității Publice  
- Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
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(2) Conducerea este asigurată de către un arhitect șef. 
Atribuții specifice Arhitectului-șef:  
a) coordonează activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului, autorizare în construcții, disciplina în 
construcții și urbanism, dezvoltarea și reabilitarea zonelor rezidențiale în comună;  
b) întocmește și coordonează programe de organizare, dezvoltare urbanistică și de amenajare a 
teritoriului administrativ și asigură urmărirea realizării lor conform prevederilor legale;  
c) inițiază întocmirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pe raza UAT Mogoșoaia   
ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri și avizează toate documentațiile de urbanism și 
amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice și juridice pe teritoriul localității;  
d) urmărește aplicarea prevederilor planului urbanistic general și a regulamentului de urbanism aferent 
pe care apoi le detaliază și reglementează prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și prin 
autorizațiile de construire și de desființare;  
e) organizează consultarea cetățenilor în vederea avizării și aprobării planurilor de urbanism în 
conformitate cu prevederile legale;  
f) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor și a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora;  
g) propune măsurile pentru reabilitarea unor zone și puncte din comună în vederea ridicării gradului de 
utilitate și estetică urbană în conformitate cu documentațiile de urbanism aprobate conform legii;  
h)  propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a comunei ;  
j)  asigură procedurile de emitere a certificatelor de urbanism, a acordurilor unice și autorizațiilor de 
construire și desființare pe teritoriul comunei , în conformitate cu competențele stabilite prin lege;  
k)  asigură și urmărește respectarea disciplinei în construcții și urbanism;  
l) colaborează cu celelalte compartimente de resort pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea 
elaborării bugetului local;  
m) urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de urbanism, 
amenajarea teritoriului, cadastru și protecția mediului;  
n) urmărește întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate ale serviciului.  
  
I. Compartimentul Urbanism  
Compartimentul Urbanism este un compartiment funcțional subordonat arhitectului șef, cu 
următoarele atribuţii specifice:  
a) fundamentează proiectele de hotărâre și dispoziții care privesc specificul Serviciului și întocmește 
referatele de necesitate din domeniul de activitate; 
b) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor primarului care privesc 
activitățile specifice Serviciului;   
c) se întocmesc dări de seamă, situații statistice, informări și alte situații privind problemele de 
amenajare a teritoriului  și investiții;  
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d) realizează  evidențacadastrului imobiliar;  
e) realizează, urmărește  și respectă programul de control privind disciplina în construcții;  
f) inițiază referatele de necesitate cu privire la achiziția proiectelor tehnice, DALI-urilor, 
documentațiilor de proiectare, proiectelor de execuție pentru investiții, reparații capitale/extinderi 
realizate pe plan local etc;  
g) întocmește studii, hărți, planuri etc privind organizarea administrativă a teritoriului sau inițiază 
referate de necesitate cu privire la achiziția acestora;  
h) ține evidența nomenclaturii stradale și eliberează certificate solicitanților;  
i) avizează, asigură și urmăresc, după caz, respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de 
urbanism și amenajare a teritoriului de către persoanele fizice și juridice;  
j) asigură ținerea la zi a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și propune 
reactualizarea acestora;  
k) urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a 
normativelor din domeniu; 
l) asigură eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/reconstruire, 
modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, 
căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații 
verzi, parcuri, piețe, pasaje, excavări, construcții provizorii de șantier și a altor lucrări prevăzute de lege;   
m)  eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior;   
n) propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin 
nerespectarea autorizațiilor emise, propune și participă la stabilirea măsurilor care se impun în cazul 
abaterilor de la documentația autorizată;  
o) organizează și conduce la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție și a 
autorizațiilor de desființare;  
p) asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de 
urbanism;  
q) urmărește încasarea taxelor ce se aplică la aceste activități, precum și a taxelor de regularizare la 
finalizarea construcțiilor; 
r) comunică Compartimentului Taxe și Impozite modificările intervenite ca urmare a autorizărilor de la 
paragraful precedent, pentru calcularea/reclacularea taxelor și impozitelor locale; 
s) verifică și avizează documentațiile privind atestarea dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate 
în patrimoniul contribuabililor din localitate; 
t) urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizațiile de construcție, în cazul în care 
se constată nerespectarea acestora sau executarea unor lucrări neautorizate, propune deîndată 
măsurile prevăzute de lege;  
u) emite aviz de precoordonare a rețelelor edilitare privind zone constituite și neconstituite;  
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v) realizează evidența monumentelor de arhitectură și istorice, ansambluri de situri arheologice, 
necropole de pe raza comunei, propune măsuri concrete de întreținere a acestora și aplică legislația în 
vigoare, inclusiv corespondența cu proprietarii acestora și luarea de măsuri împotriva celor care nu 
respectă legea;  
w) asigură și răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetățeni referitoare la 
respectarea legalității în domeniul urbanismului și construcțiilor; 
x) întocmește regulamentul local de urbanism și formulează propuneri pentru 
completarea/modificarea/ actualizarea PUD, PUZ, PUG;  
y) organizează păstrarea și completarea cărții tehnice a construcției, preia de la dirigintele de șantier 
cartea tehnică a construcției după finalizarea obiectivului de investiții, înainte de recepția finală, 
completează cartea tehnică a construcţiei cu documente ca urmare a cererii comisiilor de recepţie prin 
care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de 
rezolvare sau cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia; 
z) întocmeşte Fișa de date sintetice a obiectivului de investiții pe baza documentelor cuprinse în cartea 
tehnică; 
aa) întocmeşte centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei care va cuprinde fişa statistică pe obiect, 
borderoul general al dosarelor documentaţiei de baza şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar 
în parte;  
bb) completează jurnalul evenimentelor cu codificarea prevăzută de legislaţia în vigoare; 
cc) asigură consemnarea rezultatelor controalelor în jurnalul evenimentelor; 
dd) la schimbarea proprietarului, va preda cartea tehnică a construcţiei noului proprietar, care va avea 
obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând acest fapt în procesul-verbal de predare-primire 
şi în jurnalul evenimentelor; 
ee) asigură păstrarea cărții tehnice a construcţiei pe toată durata de existență a obiectului de 
construcţie până la demolarea sa; după demolare predă exemplarul complet la arhiva unităţii, pentru 
păstrare;  
ff) eliberează acordurile de funcţionare necesare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe raza 
teritorială a comunei Mogoșoaia.   
Atribuții și competențe în domeniul investițiilor :   
a) propune lista de investiții în domeniul reabilitării/construirii/reparațiilor curente pentru: străzi și 
trotuare, parcări, clădiri etc, aflate în proprietatea publică sau privată a autorității publice locale, care se 
constituie anexă la bugetul local al comunei;  
b) colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Comunei 
Mogoșoaia, precum şi cu instituţiile subordonate, în vederea fundamentării bugetelor anuale ale 
comunei pentru lucrările de investiţii din fonduri proprii sau fonduri externe;  
c) asigură activitatea, din punctul de vedere al urmăririi obiectivelor proprii de investiţii din domeniul 
de gospodărire comunală, administrarea și întreținerea străzilor sau a obiectivelor social-culturale, 
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acordând atenţie folosirii şi gestionării fondurilor alocate pentru elaborarea documentaţiilor pentru 
execuţie cu scopul dării în folosinţă la termen şi la parametrii proiectaţi ai acestor obiective;   
d) propune/întocmește, după caz, documente aferente lucrărilor de investiții (propuneri bugetare, 
angajamente bugetare, ordonanțări de plată, contracte, acte adiționale, situații, investiții, 
corespondență internă și externă cu contractanții sau cu terți implicați în activitatea de investiții, situații 
de lucrări etc).  
e) întocmeşte raportările/răspunsurile periodice sau solicitate pentru investiţiile realizate pe surse de 
finanţare;   
f) desfășoară activitatea de pregătire şi urmărire a realizării execuţiei lucrărilor de construcţii, 
colaborând cu entitățile subordonate, cu unităţile de proiectare şi cu constructorii în vederea realizării 
la termen a obiectivelor;  
g) propune primarului componenţa comisiilor de recepție pentru lucrările proprii cât şi pentru 
obiectivele de investiţii ale entităților subordonate instituției Comuna Mogoșoaia și asigură sprijinul 
tehnic necesar, în vederea promovării, urmăririi sau recepţionării lucrărilor;  
h) urmăreşte pe teren execuţia lucrărilor de construcţii la investiţiile proprii, lucrările de reparaţii de la 
entitățile subordonate care deţin în administrare bunuri din domeniul public sau privat al comunei, 
precum şi modul cum sunt respectate documentaţiile tehnico-economice aprobate;  
i) propune împreună cu compartimentele de resort, contractarea, conform normelor, a lucrărilor 
specifice în limitele sumelor alocate din bugetul anual potrivit listelor de investiţii;  
j) elaborează tema de proiectare (prima formă);   
k) întocmeşte referatul de necesitate și caietul de sarcini în vederea iniţierii procedurii de  achiziţie 
publică privind întocmirea documentaţiei tehnico-economice în diferite faze de proiectare: Studiu de 
Fezabilitate, Expertiză Tehnică, Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, documentaţia 
pentru Autorizaţia de Construire, Documentaţia pentru Autorizaţia de Desfiinţare;   
l) urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică privind întocmirea documentaţiei tehnico-
economice și execuţia obiectivelor de investiții de care răspunde;  
m)  preia de la operatorii economici documentaţia tehnico-economică pe bază de proces-verbal de 
predare-primire;   
n) întocmeşte referatul de necesitate pentru plata avizelor, acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de 
construire pentru obiectivele de investiții de care răspunde;  
o) întocmeşte cererile și pregăteşte documentaţia pentru obţinerea avizelor privind obiectivele de 
investiții de care răspunde;    
p) întocmeşte Referatul de necesitate pentru plata cotelor conform legii către autoritățile competente 
(cote ISC);  
q) verifică documentaţia tehnico-economică din punctul de vedere al conținutului-cadru în 
conformitate cu legislaţia în vigoare pentru obiectivele de care răspunde după primirea de la firmele de 
specialitate și formulează obiecțiuni în conformitate cu prevederile contractului;  
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r) asigură verificarea condiţiilor de calitate de către un verificator atestat a documentaţiei tehnico-
economice în toate fazele de proiectare prevăzute de legislaţia în vigoare; dacă sunt identificate 
neconformități ale documentaţiei, întreprinde demersurile necesare pentru corectarea documentaţiei 
de către proiectant;  
s) întocmește caietul de sarcini în vederea iniţierii procedurii de achiziţie publică pentru execuţia 
lucrărilor necesare realizării investiției;  
t) emiterea ordinului de începere a lucrărilor sau prestărilor de servicii;  
u) urmărirea execuţiei investiției, verificarea întocmirii corecte conform contractului de lucrări a 
situațiilor de plată atât scriptic cât și în teren, a proceselor verbale de recepţie a lucrărilor;  
v) înregistrează și verifică concordanța facturilor cu situațiile de plată;  
w) verifică documentaţiile aferente Dispoziţiilor de Şantier;  
x) întocmește referatul de necesitate pentru prelungirea justificată a termenului de execuţie a 
lucrărilor;  
y) participă la fazele de execuţie ale investiției în conformitate cu programul de control al calității;  
z) întocmește documentele necesare în vederea organizării recepţiilor pentru obiectivele de investiţii, 
primește cărtea tehnică a construcţiilor de la dirigintele de şantier, predă obiectivelor în exploatare și 
administrare după finalizare;  
aa) participă la recepţia la terminarea lucrărilor/finală a obiectivului de investiții de care răspunde;  
bb) analizează documentaţiile tehnico-economice în vederea avizării şi promovării lucrărilor de investiţii 
ale Consiliului Local;  
cc) urmărește derularea angajamentelor legale (contracte de achiziție publică etc);  
dd) emite angajamentul bugetar pe natura de cheltuieli, răspunde de întocmirea proiectului de 
angajament legal (contract de achiziție publică, nota de comandă, acorduri de împrumut etc.), de 
semnarea acestuia, aplicarea ștampilei cu sintagma ”Confirmat realitatea, regularitatea și legalitatea 
operațiunilor” și transmiterea către Serviciul Financiar-Contabilitate pentru încadrarea în prevederi 
bugetare și viza CFPP, precum și ordonatorului de credite; 
ee) semnează contractele pentru investiții în vederea asigurării și confirmării clauzelor contractuale 
reprezentând obligațiile principale ale părților și a clauzelor contractuale specifice reprezentând 
prevederi contractuale stabilite, de regulă, prin acordul părților care pot face referire la subcontractori, 
garanția de bună execuție, garanția de calitate, modalitatea de ajustare a prețului, termene de executare 
a obligațiilor părților, recepții, inspecții, teste, ambalare, marcare, transport, asigurări;  
ff) asigură și răspunde pentru întocmirea centralizatorului decontărilor justificative și respectarea 
graficului de execuție în termen la lucrările de investiții, aferente contractelor de lucrări sau servicii în 
sfera serviciului, sesizând orice abateri șefului ierarhic; 
gg) formulează propuneri privind prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv asigurând 
utilizarea  rațională și eficientă a fondurilor și realizarea obiectivelor de investiții;  
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hh) asigură și confirmă execuția lucrărilor prin verificarea la fața locului a lucrărilor real executate, 
conform obiectului angajamentului legal încheiat până la momentul decontarii prin confirmarea 
articolelor de materiale cuprinse în situațiile de lucrări și acceptate la plată cu cele identificate în 
lucrările de construcții executate pe teren;   
ii) efectuează activități de relații cu publicul, consilierea, acordarea de sprijin celor care se adresează cu 
diferite probleme din sfera de activitate a compartimentului. 
 
II. Compartimentul Operare Bază de Date-G.I.S.  
Compartimentul Operare Bază de Date Gis este un compartiment funcțional subordonat arhitectului 
șef, cu următoarele atribuţii specifice:  
a)  integrează în baza de date G.I.S. datele tehnice care se întocmesc la nivelul instituției Comuna 
Mogoșoaia de către compartimentele: registrul agricol, taxe și impozite, urbanism, utilități publice și 
alte structuri; 
b) gestionează, organizează şi pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului 
administrativ al comunei, asigurând controlul centralizat al datelor;  
c) asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi a 
planurilor cu reţelele subterane de pe teritoriul comunei, furnizând date prin generarea de hărţi 
tematice; 
d)  constituie şi ţine la zi baza de date G.I.S., punând informațiile la dispoziția serviciilor interesate din 
instituție; 
e) procesează grafic și pregătește datele în vederea prelucrării G.I.S.; 
f) execută operații de import-export din/în diferite funcții electronice specifice sistemelor 
C.A.D./G.I.S.; 
g) aliniează informaţiie grafice georeferenţiale la standardele interne şi internaţionale în scopul 
compatibilizării sistemelor de informaţii intersectoriale; 
h) verifică și introduce în G.I.S. informațiile vectoriale din diferite surse (precum PUZ-uri, ridicările 
topografice etc.) și a datelor alfanumerice asociate; 
i) printarea la diferite scări a informațiilor aflate în G.I.S.; 
j) propune soluții pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor și de optimizare a modului de 
lucru. 
 
III. Compartiment Evidența și Gestionarea Construcțiilor  
Compartimentul Evidența și Gestionarea Construcțiilor este un compartiment funcțional subordonat 
arhitectului șef, cu următoarele atribuţii specifice:  
a) primește și păstrează procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor și le transmite către 
compartimentele interesate; 
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b) atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza evidenţelor deţinute, precum şi prin 
verificări, pentru nevoi interne: 
 tehnic: efectuarea de măsurători, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor 
terenurilor pe categorii de folosinţă şi proprietari; 
 economic: identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, 
categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor; 
 juridic: identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a 
posesiei  efective; 
c)  identifică şi evidenţiează imobilele de pe teritoriul localității aflate în proprietatea Comunei  
Mogoșoaia; 
d) asigură buna administrare şi păstrarea patrimoniului UAT; 
e) administrează patrimoniul şi inițiază vânzarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul 
privat al unităţii administrativ-teritoriale; 
f) administrează baza de date a patrimoniului comunei Mogoșoaia, respectiv bunuri ce aparţin 
domeniului public şi domeniului privat, mijloace fixe, precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul 
comunei; 
g) gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului comunei Mogoșoaia, împreună cu 
serviciile publice locale, unităţile de învăţământ, societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului 
Local al Comunei Mogoșoaia; 
h) participă la activitatea de inventariere a patrimoniului comunei; 
i) întocmeşte şi actualizează inventarul bunurilor domeniale ale comunei; 
j) inițiază intabularea dreptului de proprietate a comunei; 
k) ține evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public şi privat al comunei; 
l) urmăreşte integritatea domeniului public şi privat; 
m)  participă la întocmirea documentaţiilor necesare realizării inventarului domeniului public şi privat şi 
la înregistrarea tuturor imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Comunei 
Mogoșoaia; 
n) participă la întocmirea studiului de oportunitate în vederea concesionării, închirierii de 
terenuri/imobile etc; 
o) asigură rezolvarea cererilor şi sesizărilor cetăţenilor referitoare la concesionarea, vânzarea şi 
închirierea de terenuri, conform prevederilor legale şi documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului; 
p) urmăreşte din punct de vedere tehnic respectarea contractelor de închiriere, concesiune, vânzare, 
procedând la rezilierea acestora conform clauzelor contractuale;  
q) întocmeşte rapoarte de specialitate privind vânzările de terenuri, locuinţe împreună cu alte 
compartimente (juridic, economic); 
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r) realizează din partea concedentului inspecţia tehnică a bunurilor, stadiul de realizare a investiţiilor, 
precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii de către concesionar; 
s) creează baza de date care să cuprindă întreg patrimoniul imobiliar local; 
t) efectuează verificări tehnice în vederea vânzărilor de spaţii de locuit, spaţii cu altă destinaţie, precum 
şi a terenurilor aferente acestora; 
u) gestionează activitățile specifice privind fondul locativ, avizarea intervențiilor pe domeniul public 
pentru lucrări; 
v) colaborează cu compartimentele de specialitate pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură 
stradală;  
w) întocmește, calculează taxele şi eliberează autorizaţiile (autorizările) de funcţionare şi de ocupare 
temporară a domeniului public; 
x) deplasarea în teren (când situaţia o cere) în vederea analizării solicitărilor petenţilor de a desfăşura 
activităţi temporare pe domeniul public; 
y) realizează şi actualizează baza de date referitoare la unităţile de învăţământ, structurile sportive şi 
unităţile sanitare din Mogoșoaia; 
z) verifică starea fizică și propune măsuri pentru menținerea în bune condiții a imobilelor aparținând 
domeniului public și privat al comunei Mogoșoaia; 
aa) ține evidența și crează baza de date privind parcările și garajele aflate pe domeniul public sau privat 
al Comunei Mogoșoaia; 
bb) asigură asistență tehnică la alinieri de străzi, trasări ale parcărilor din comuna Mogoșoaia; 
cc) propune regulamentul local privind parcarea. 
 

IV. Compartimentul Protecția Mediului  
Compartimentul Protecția Mediului este un compartiment funcțional subordonat arhitectului șef, cu 
următoarele atribuţii specifice:  
a)  asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor;  
b) propune obiective de investiții având ca obiect protecția mediului;  
c)  elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;  
d) urmărește și asigură îndeplinirea prevederilor din strategiile/planurile naționale /regionale /județene 
/ locale de gestionare a deșeurilor și de protecție a mediului;  
e)  verifică elaborarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung 
a serviciului de salubrizare din Comuna Mogoșoaia;  
f) răspunde de colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul primăriei;  
g) gestionează relația U.A.T. Comuna Mogoșoaia cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin:  
 verificarea modului de depozitare și colectare a deșeurilor și modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale de către operatorul licențiat;  



REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  
 COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚUL ILFOV 

 
 

41 
 

 verificarea spațiilor necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecarui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora, conform legislației specifice în 
vigoare.  
h) asigură informări prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor 
din cadrul localității, formulând recomandări cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor și importanța 
acesteia pentru protecția mediului;  
i) informează conducerea instituției cu privire la depozitarea necontrolată a deșeurilor pe teritoriul 
comunei Mogoșoaia și propune măsuri de evacuare a acestora;  
j) urmărește respectarea curățeniei pe amplasamentele containerelor de deșeuri menajere de pe 
teritoriul comunei Mogoșoaia;   
k)  propune soluții și asigură evacuarea deșeurilor depozitate necontrolat în comuna Mogoșoaia și 
ecologizarea terenurilor respective;  
l) urmărește realizarea serviciilor de colectare, transport și evacuare a apelor pluviale de pe teritoriul 
comunei Mogoșoaia conform clauzelor contractului încheiat cu operatorul S.C.  Colectare Deșeuri 
Mogoșoaia S.R.L;  
m) propune măsuri pentru refacerea și protecția mediului, respectiv mărirea suprafețelor de zone verzi, 
împădurirea terenurilor degradate, întreținerea malurilor cursurilor de apă etc;  
n) propune măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea 
organelor de specialitate ale statului;   
o) propune măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;  
p)  propune măsuri pentru prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, 
prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;  
q)  propune măsuri privind păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a 
monumentelor de pe teritoriul Comunei Mogoșoaia;  
r)  întocmește și depune documentația necesară în vederea obținerii avizului/acordului de mediu pentru 
toate investițiile de pe raza Comunei Mogoșoaia;  
s) urmărește realizarea registrului spațiilor verzi de pe raza Comunei Mogoșoaia și operează modificările 
/completările aprobate; 
t)  propune măsurile pentru crearea de noi spații verzi, precum și pentru întreținerea celor existente;  
u) inventariază spațiile verzi de pe teritoriul UAT Mogoșoaia; 
v)  gestionează activitățile specifice din domeniile cadavre animaliere, dezinsecție, deratizare, protecția 
plantelor, evidența muncii în folosul comunității, serviciul de probațiune;  
w) colaborează cu Ministerul Mediului, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu,  
Administrația Fondului pentru Mediu, compartimentul de specialitate de la nivelul Consiliului județean 
Ilfov etc; 
x)  raportări:  
• raportări obligatorii: 
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- întocmirea și transmiterea către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov a raportărilor lunare și 
anuale cu privire la:  
a) informația de mediu;  
b) situația spațiilor de colectare și a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE); 
c) situația investițiilor având ca obiect protecția mediului. 
• raportări lunare:  
a)  raportarea suprafeței inventariate de spațiu verde pentru Comuna Mogoșoaia – raportare către 
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov;  
b) colectare selectivă – formular încărcare/ descărcare – raportare către operatorul licențiat;  
c)  colectare selectivă – registrul de evidență – raportare către Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului;  
d) investițiile pentru mediu – raportare către Garda de Mediu. 
• raportări anuale:  
a)  declarația la administrația fondului pentru mediu – raportare către Administrația Fondului pentru 
Mediu.  
y)  supraveghează salubrizarea comunei pentru realizarea următoarelor activități: 
 precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor comunei (de la persoane fizice, persoane juridice, 
instituții publice etc.) inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția 
celor cu regim special; 
 sortarea deșeurilor comunei; 
 măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice; 
 curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de  

    polei sau de îngheț; 
 colectarea, transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori  

    economici, neasimilabile celor menajere (mobilier etc.) ; 
 colectarea și transportul la rampa de neutralizare autorizată a deșeurilor rezultate din activități de  

   construcții și demolări.  
z)  elaborează și redactează corespondența specifică domeniului de activitate. 

 
V. Compartimentul Fond Funciar, Registrul Agricol și Utilități Publice  
Compartimentul Fond Funciar Registrul Agricol și Utilități Publice este un compartiment funcțional 
subordonat arhitectului șef, cu următoarele atribuţii specifice:  
Atribuții și competențe privind registrul agricol și fond funciar:  
a)  participă la constituirea bazei de date privind întregul patrimoniu, terenuri și clădiri ale Comunei 
Mogoșoaia, pe care o actualizează permanent; 
b) asigură înscrierea și actualizarea datelor în registrul agricol conform legii, privind: gospodăriile 
populației, societățile/asociațiile agricole persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate/folosință 
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terenuri şi/sau animale, clădiri cu destinația de locuință și construcții/anexe, mijloace de transport cu 
tracțiune animală, mecanică, mașini, utilaje și orice instalații pentru agricultură și silvicultură; 
c)  asigură și întocmește baza de date, conform datelor înscrise în registrul agricol, pentru satisfacerea 
solicitărilor cetățenilor: eliberarea documentelor doveditoare asupra  produselor vegetale, grupe de 
animale, produse zootehnice, produse apicole  în vederea vânzării în târguri, oboare și piețe, pentru 
obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și altele; 
d) asigură înscrierea și actualizarea pentru terenurile agricole a contractelor de arendă, în parte, cu 
titlu gratuit, în concesiune, comodat, în asociere și sub alte forme, conform legii; 
e)  întocmeşte şi eliberează adeverinţe, conform datelor înscrise în registrul agricol, necesare pentru 
obţinerea ajutorului de şomaj sau pentru alte drepturi (alocaţie de sprijin, ajutor acordat persoanelorcu 
handicap, bursă, S.P.C.L.E.P etc.); 
f) întocmeşte şi eliberează adeverinţe, extrase şi istorice de rol, conform datelor înscrise în registrul 
agricol; 
g) eliberează orice alte adeverinţe din registrul agricol, conform legii; 
h) eliberează procese verbale de identificare a imobilului și certificate de atestare a proprietății din 
registrul agricol; 
i) informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol; 
j) întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurile din proprietate 
pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: 
bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;   
k)  colaborează cu organele sanitar-veterinare, pentru stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea 
prevenirii epidemiilor şi combaterii bolilor apărute la animale informând populaţia despre aceste cazuri 
și verificând efectivele de animale existente pe raza localităţii;  
l) colaborează cu direcţia de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, pentru luarea măsurilor şi 
informarea populaţiei în cazul în care se execută lucrări de profilaxie şi de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor; 
m)  asigură baza de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistică curentă, pregătirea 
și organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.; 
n) colaborează cu direcţia agricolă, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea 
activităţilor ce privesc ambele instituţii, pentru organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sprijinire a 
producătorilor agricoli, conform prevederilor legale; 
o) colaborează cu instituţii şi organizaţii de profil în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniile pe care acestea le coordonează, în măsura în care, potrivit 
dispoziţiilor legale, Consiliul Local şi executivul acestuia au obligaţia şi posibilitatea dea contribui la 
acestea; 
p) colaborează cu agenţia domeniilor statului, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, dacă este cazul din terenurile proprietate privată a statului aflate în administrarea acestuia; 
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q) centralizează cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în vigoare, precum şi cererile 
pentru înscrierea în registrul exploataţiilor agricole şi viticole; 
r)  întocmeşte şi gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informaţiile legate de 
imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înfiinţate, care cuprind parcelări ce s-au format ca 
urmare a aplicării legilor fondului funciar; 
s)  asigură sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, al 
protecției sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar și altele; 
t)  are acces la baza de date şi informaţii urbane (hărţi, schiţe, planuri cadastrale, documentaţii şi planuri 
de urbanism şi amenajarea teritoriului) şi contribuie la actualizarea periodică a acestor date; 
u)  asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor 
încrucișate în registre specifice ținute de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS ) de la 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);  
v)  furnizează date din registrul agricol și din registrul de publicitate imobiliară în regim de reciprocitate 
și cu titlu gratuit în baza unui protocol de colaborare încheiat de O.C.P.I. Ilfov și unitățile administrativ 
teritoriale; 
w)  întocmeşte evidența centralizată pe localitate, a datelor primare înscrise în registrele agricole a 
tabelelor centralizatoare pe baza datelor înscrise în partea i și partea ii a registrului agricol și diferite 
situaţii statistice specifice obiectului de activitate pe care le comunică atât direcțiilor teritoriale de 
statistică, cât și direcțiilor agricole pentru dezvoltare rurală, pe suport de hârtie și în format electronic; 
x)  răspunde de modul de păstrare și de completare a datelor în registrul agricol; 
y)  primeşte şi transmite către comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind 
reconstituirea dreptului de proprietate privată sau orice alte solicitări care se referă la 
constituirea/reconstituirea, modificarea sau contestarea unui drept de proprietate sau care necesită 
soluționare de către comisia de fond funciar; 
z)  pregătește lucrările comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor și 
lucrărilor ce urmează a fi analizate, pune la dispoziția comisiei orice alte documente existente în arhivă 
având legătură cu dosarele în discuție; 
aa) pune în aplicare hotărârile comisiei de fond funciar, întocmește și expediază corespondența cu 
petenții în vederea completării documentațiilor depuse și înaintează propunerile comisiei de fond 
funciar către comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar; 
bb) întocmește răspunsuri la cererile depuse în legătură cu dosarele și solicitările analizate de comisia 
de fond funciar; 
cc) asigură informarea populației în legătură cu legislația în vigoare privind fondul funciar; 
dd) eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor, conform datelor înscrise în 
registrul agricol; 
ee)  înaintează comisiei județene contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar; 
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ff) întocmește liste-anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren, conform legilor fondului 
funciar; 
gg)  înmânează titlurile de proprietate emise de către comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului 
funciar şi  eliberează solicitanţilor procesele verbale de punere în posesie și schițele-anexă la acestea; 
hh)  prezintă comisiei locale hotărârile comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar; 
ii) transmite hotărârile comisiei județene către persoanele îndreptățite; 
jj)   asigură măsurători pentru întocmirea planurilor de situaţie corespunzătoare necesare desfăşurării 
activităţii instituţiei;  
kk)  efectuează măsurători, trasează în teren parcelele care fac obiectul legilor fondului funciar și 
completează procesele-verbale de punere în posesie, în vederea eliberării titlurilor de proprietate ; 
ll) organizează evidența terenurilor restituite și a titlurilor de proprietate conform legilor fondului 
funciar; 
mm) eliberează adeverințe de punere în posesie pentru cei îndreptăţiţi; 
nn) verifică și avizează planurile de amplasament și delimitare, care stau la baza întocmirii 
documentațiilor în vederea obținerii ordinului prefectului; 
oo) analizează și soluționează, în limitele legale, cererile depuse privind diverse situații tehnice și de 
cadastru, de grănițuire etc. ale terenurilor; 
pp) întocmește schiţele topografice şi planurile de încadare în zonă în cadrul instituţei; 
qq)  identifică terenurile care pot face obiectul expropierii sau închirierii; 
rr) verifică pe teren datele topografice (suprafeţe, amplasament) şi culege informaţii despre categoria de 
folosinţă, clase de bonitare şi investiţii efectuate în domeniul agricol; 
ss) verifică expertizele topografice privind terenurile situate pe raza teritorială a comunei Mogoșoaia; 
tt) transmite compartimentelor implicate ca răspundere (urbanism, investiții, achiziții etc.) cererile 
aprobate din punct de vedere tehnic - cadastral sau către comisia de fond funciar; 
uu) realizează activităţii specifice geo-topo-cadastrale prin măsurători topografice, calcule de suprafeţe 
şi de coordonate la teren, realizarea unor schiţe, planuri, prin diverse proiecţii la scară a detaliilor 
topografice şi completarea lor cu documentaţiile toponimice; 
vv) întocmește referate de specialitate cu privire la eventualele litigii cadastrale în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către compartimentul urbanism; 
ww) efectuează activități de relații cu publicul, consiliere, acordare sprijin celor care se adresează cu 
diferite probleme din sfera de activitate a compartimentului. 
Atribuții și competențe privind utilitățile publice : 
1) În domeniul de transport public local: 
a) elaborează şi actualizează regulamentul serviciului de transport public local în regim de taxi, 
conform legislaţiei în vigoare; 
b) asigură managementul calităţii serviciilor de transport public; 
c) urmăreşte principalii indicatori tehnico-economici ai transportului public local; 
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d) urmăreşte sistematic realizarea calităţii serviciului de transport; 
e) avizează traseele şi staţiile de îmbarcare pentru taximetre, microbuze în servicii regulate; 
f) eliberează autorizaţii de circulaţie în Comuna Mogoșoaia pentru taximetre; 
g) elaborează metodologia privind autorizarea dispeceratelor, conform legislaţiei în vigoare; 
h) aprobă şi eliberează autorizaţiile de transport, execuţie şi traseu în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
i) ține evidenţa agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate cărora li se acordă licenţe de 
transport, execuţie şi traseu; 
j) întocmeşte “registrul taximetriştilor” şi “registrul operatorilor de transport şi ai licenţelor”; 
k) inițiază licitaţiile de trasee pentru transportul de persoane prin servicii regulate cu microbuze; 
l) urmăreşte respectarea de către operatorii de transport a contractelor de concesionare; 
m) întocmeşte rapoarte privind serviciile prestate de către operatori; 
n) propune spre aprobarea consiliului local sisteme de management ale serviciului de transport public 
local; 
o) controlează şi ia măsuri de respectare a normelor de amenajare, întreţinere şi exploatare a staţiilor 
de îmbarcare şi debarcare; 
p) controlează, împreună cu poliția locală, respectarea de către operatori a traseelor de transport; 
q) coordonează organizarea și realizarea activităților necesare atribuirii contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport public local; 
r) gestionează activitățile specifice transportului școlar din comună și a transportului de marfă 
(autorizarea transportului pentru vehicule mai mari de 7,5 t); 
s) obține licențele și autorizațiile necesare desfășurării activităților de transport pe care le gestionează; 
t) eliberează certificate de înregistrare pentru vehicule care nu există obligativitatea înmatriculării;  
u) întocmește documentațiile necesare tipăririi, gestiunii și distribuirii certificatelor de înregistrare 
necesare înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
v) gestionează, distribuie și asigură evidența modului de eliberare și achitare a contravalorii 
certificatelor de înregistrare a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
w) primește cererile și documentația legală cu privire la radierea din circulație a vehiculelor care nu fac 
obiectul înmatriculării; 
x) întocmește referate care stau la baza dispozițiilor de primar privind anularea certificatelor de 
înregistrare atribuite vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
y) ține evidența computerizată a vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 
2) În domeniul iluminatului public: 
a) verifică periodic modul de funcţionare a iluminatului public și realizează propuneri de extindere şi 
îmbunătăţire a serviciului; 
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b) gestionează activitățile specifice în vedere realizării unui iluminat arhitectural, ornamental şi 
ornamental festiv adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică sau culturală sau 
decorării localităţii cu prilejul anumitor sărbători; 
c) urmărește stadiul lucrărilor executate, în perioada de garanție și post garanție; 
d) verifică avizele de iluminare și amenajare fațadă, buna funcționare a instalațiilor de semaforizare și 
funcționarea corespunzătoare a iluminatului public stradal din comuna Mogoșoaia; 
e) participă la recepţiile parţiale/finale ale obiectivelor de investiţii; 
f) participă la verificările efectuate asupra sistemului de iluminat; 
g) participă la avizarea din punct de vedere tehnic a racordurilor în sistemul de iluminat public (iluminat 
arhitectural, publicitate pe stâlpi etc). 
3)  În domeniu locativ: 
a) propune realizarea lucrărilor de intreținere și reparații locuințe din fondul locativ;  
b) inițiază procedurile legale pentru construirea de locuințe prin programele ANL; 
c) face propuneri și inițiază procedurile legale pentru construirea de locuințe prin alte programe; 
d) gestionează problematica reabilitării termice a blocurilor de locuințe și de accesare a fondurilor 
destinate acestei activități; 
e) întocmeşte şi actualizează permanent inventarul fondului locativ. 
Alte categorii de atribuții: 
a) verifică activitățile de întreținere și reparare a căilor rutiere, a trotuarelor și a aleilor, precum  și 
întreținerea sistemelor de canalizare pluvială; 
b) asigură gestionarea drumurilor publice locale;  
c) eliberează şi urmăreşte avizele şi acordurile pentru lucrări ce se execută pe drumuri şi în zona 
drumurilor publice locale; 
d) participă la recepția de terminare a lucrărilor și la recepția finală a lucrărilor de intervenții la rețelele 
îngropate, investiții sau avarii; 
e) propune studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri publice locale;  
f) urmăreşte întreţinerea mijloacelor de transport pentru siguranţa circulaţiei rutiere; 
g) propune completarea şi realizarea semnalizării pe drumurile publice locale;  
h) participă la întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii; 
i) face propuneri de încadrare a drumurilor locale pe niveluri de viabilitate pe timpul iernii;  
j) urmărește funcționalitatea rețelei de canalizare pluvială; 
k) urmăreşte realizarea lucrărilor de rețele edilitare, branșamente, racorduri, extinderi de rețele, 
participă la recepţiile la terminarea lucrărilor de intervenții; 
l) eliberează şi urmăreşte avizele şi acordurile pentru lucrări ce se execută pe drumuri şi în zona 
drumurilor publice locale; 
m)  urmărește lucrările de amenajare şi întreţinere a spațiilor verzi, locurilor de joacă pentru copii, altor 
suprafețe din domeniul public sau privat al comunei; 
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n) verifică împreună cu poliția locală, igiena cartierelor de locuințe de pe raza Comunei Mogoșoaia, 
pentru respectarea prevederilor legale referitoare la menținerea curățeniei de către persoanele juridice 
și persoanele fizice care au aceste obligații. 
 
VI. Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
(1) Serviciul funcționează la nivel de compartiment în cadrul Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului prin folosirea sintagmei "Serviciul Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din Comuna 
Mogoșoaia”. Sintagma va fi folosită scriptic numai în colaborarea și/sau corespondența cu cetățenii sau 
cu instituțiile statului.   
(2) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân. 
(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului stabileşte domeniile de activitate, 
misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor 
funcţionale. 
 
Art.44 Compartimentul Asistență Socială 
(1) Compartimentul Asistență Socială se organizează la nivel de compartiment şi funcţionează în 
subordinea directă a primarului şi are în componenţă: 
- Compartimentul Asistență Socială; 
- Compartimentul  Ajutor Social; 
- Compartimentul Autoritate Tutelară; 
- Compartimentul Protecția Persoanelor cu Dizabilități 
- Compartimentul Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ; 
- Compartimentul Asistență Comunitară; 
(2) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Compartimentului Asistență Socială. 
(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele 
principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum 
şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură. 
 
Serviciul Public Poliția Locală 
Art.45 (1) Serviciul Public Poliția Locală funcționează în subordinea directă a primarului şi are în 
componenţă: 
- Compartiment Secretariat și Parc Auto; 
- Compartimentul Paza Bunurilor, Ordinea și Liniștea Publică; 
- Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice; 
- Compartiment Disciplina în Construcții și Afișaj Stadal;  
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- Compartiment Protecția Mediului; 
- Compartiment Activitate Comercială; 
- Compartiment Evidența Persoanelor; 
(2) Conducerea este asigurată de către un un șef serviciu.  
(3) Serviciul Public Poliția Locală se constituie ca serviciu public de interes local, fără personalitate 
juridică, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, respectării prevederilor legale privind 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, al respectării regimului circulaţiei rutiere, precum şi al asigurării 
pazei, protecţiei obiectivelor de interes local, asigurării respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi 
disciplinei în construcţii, asigurării respectării normelor legale privind protecţia mediului, prevenirii şi 
combaterii încălcării normelor legale privind curăţenia localităţii şi comerţul, respectării legislaţiei în 
domeniul evidenţei populaţiei şi alte activităţi stabilite prin legi, hotărâri de guvern, hotărâri ale 
consiliului local, dispoziţii ale primarului. 
(4) Activitatea Serviciului Public Poliția Locală se realizează în interesul persoanei, al comunităţii 
locale, precum şi  în sprijinul instituţiilor statului şi ale colectivității locale, exclusiv pe baza și în 
executarea legii în vigoare. 
(5) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Serviciul Public Poliția Locală cooperează cu celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice locale, structurile teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei 
Române, Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, ONG-uri, precum şi cu alte persoane fizice şi 
juridice, în condiţiile legii în vigoare. 
 (6) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public Poliția Locală. 
(7) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Poliția Locală stabileşte 
domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle personalului, modul de executare şi 
îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la baza relaţiilor de serviciu între 
persoanele din structură. 
 
II. Structuri în subordinea Viceprimarului 

Cabinetul Viceprimarului 
Art.46 Cabinetul Viceprimarului este un compartiment funcțional subordonat direct Viceprimarului, 
cu următoarele atribuţii specifice:  
a) asigură consilierea Viceprimarului Instituției Comuna Mogoșoaia pe anumite probleme specifice unor 
domenii de activitate ale administraţiei publice locale;  
b) reprezintă instituţia Comunei Mogoșoaia în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte 
instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de Viceprimar;  
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c) pentru informarea corectă și completă a Viceprimarului colaborează cu toate compartimentele din 
aparatul propriu de specialitate al Primarului, cât şi cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice 
locale sau centrale, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale etc;  
d) pregăteşte informări şi materiale, realizează analize şi pregăteşte rapoarte;  
e) asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar și Viceprimar;  
f) participă la şedinţele operative, precum şi la audienţele primarului, respectiv ale viceprimarului, 
preluând spre rezolvare sesizările;  
g) efectuează deplasări în teren, analizează şi propune soluţii de organizare, benefice pentru 
comunitate;  
h) colaborează cu Compartimentele de specialitate în vederea informării Primarului/Viceprimarului cu 
privire la problemele din comunitățile cu grad ridicat de risc social, în vederea identificării şi rezolvării 
cazurilor sociale constatate;  
i)  prezintă Viceprimarului informări periodice sau ori de câte ori se impune, cu privire la problemele de 
interes public;  
j)  promovarea unei imagini pozitive a Comunei Mogoșoaia în rândul comunității locale; 
k) orice atribuții delegate de primar prin dispoziție. 
 

III. Structuri în subordinea secretarului general  

Compartimentul Juridic  
Art.47 Compartimentul Juridic este un compartiment funcțional și se organizează în subordinea 
directă a secretarului general și are următoarele atribuții: 
A. Reprezentare juridică  
a) reprezintă interesele autorității administrației publice locale în fața instanțelor de judecată de orice 
nivel, pe baza rezoluției primarului sau a Secretarului Comunei, cu respectarea prevederilor legale, în 
acest scop asigură asistența juridică în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care figurează 
ca parte Comuna Mogoșoaia; 
b) studiază dosarele aflate pe rol și ține evidența acestora și a termenelor;  
c) participă la sedințele de judecată;  
d) se inițiază acțiunile care se înaintează în instanță, împreună cu documentația necesară, apeluri, 
recursuri, întâmpinări, cereri reconvenționale și, în general, orice înscrisuri prin care se asigură 
realizarea sau apărarea intereselor administrației publice locale în litigiile deduse judecății;  
e) exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public și privat al comunei, a drepturilor și 
obligațiilor cu caracter patrimonial și a altor drepturi și obligații legale;  
f) se preiau de la compartimentele de resort documentele necesare susținerii cauzelor și, după caz, se 
solicită acestora puncte de vedere formulate în scris cu privire la aspectele de specialitate ale litigiilor;  
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g) soluționează contestațiile care au ca obiect acte administrative emise în regim de putere publică de 
comună, se verifică forma și conținutul acestora, termenele de depunere;  
h) se informează Primarul Comunei Mogoșoaia cu privire la conținutul hotărârilor instanțelor 
judecătorești în care Comuna Mogoșoaia a fost parte procesuală și se propun măsuri pentru punerea în 
executare a acestora, participând activ la proces;  
i) se transmit spre executare hotărârile judecătorești definitive și irevocabile (sau după caz, numai 
definitive) compartimentelor de resort;   
j) solicită investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătorești rămase definitive; 
k) comunică hotărârile judecatorești compartimentelor interesate; 
l) coordonează și supraveghează activitatea avocaților și societăților de avocatură cu care instituția 
Comuna Mogoșoaia are încheiate contracte de asistență și reprezentare. 
 B. Consiliere juridică  
a) se acordă sprijin juridic Compartimentului desemnat la întocmirea documentațiilor în vederea 
vânzării terenurilor agricole și forestiere situate în extravilan, conform legislației în vigoare;  
b) se transmit spre executare hotărârile judecătorești definitive și irevocabile (sau după caz, numai 
definitive) compartimentelor de resort;  
c) întocmește referate către conducatorul instituției cu constatări și propuneri de măsuri când constată 
că drepturile administrației publice nu pot fi valorificate ori i se impun obligații, prin hotărâri 
judecătorești datorită îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii atribuțiilor compartimentelor, ori 
salariaților din aparatul propriu și serviciilor subordonate Consiliului Local;  
d) întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții în vederea adoptării sau aprobării acestora potrivit legii 
pentru reglementarea problemelor ce fac obiectul activității proprii;  
e) asigură implementarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție, asigură implementarea în 
cadrul Comunei Mogoșoaia a prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 85/46/CE, cu aplicare directă în statele membre; 
f) conlucrează cu direcțiile, serviciile și birourile aparținând aparatului propriu al instituției la 
soluționarea problemelor de natură juridică;  
g) soluționează scrisorile, sesizările, solicitările adresate compartimentului de specialitate.  
C. Încheiere și monitorizare contracte  
a) întocmește proiectele contractelor inițiate de UAT Comuna Mogoșoaia și le vizează pentru legalitate;  
b) întocmește contracte de achiziție publică, acte adiționale și rezilierea acestora (după caz), conform 
legii, pe baza comunicărilor efectuate de la Compartimentul achiziții publice și celelalte structuri de 
resort; 
gg) se întocmesc acte adiționale la contracte de concesiune terenuri și spații, contracte de vânzare- 
cumpărare, contracte de asociere, contracte de închiriere etc., notă de reziliere la contracte de achiziție 
publică, contracte de concesiune terenuri și spații, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de 
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asociere, contracte de închiriere, contracte de prestări servicii etc., la propunerea și în baza 
documentelor furnizate de compartimente de resort care au fost inițiatoare a contractelor; 
hh) se oferă consultanță juridică funcționarilor de la compartimentele de resort care au obligația 
monitorizării respectării clauzelor contractuale;  
ii) colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe bază cărora se întocmesc 
documentațiile și se încheie contractele (concesionare, închiriere, asociere, expropriere etc). 
 
Compartimentul Serviciul Voluntar Situații de Urgență 
Art.48 Compartimentul Serviciul Voluntar Situații de Urgență este un compartiment funcțional și se 
organizează în subordinea directă a secretarului general, în stare de normalitate și, respectiv, 
Președintelui CLSU/Primar în situații de urgență cu următoarele atribuții: 
1) În domeniul protecției civile: 
a) identifică şi gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe 
teritoriul UAT Comuna Mogoșoaia;  
b) culege, prelucrează, stochează, studiază şi analizează datele şi informaţiile referitoare la protecţia 
civilă;  
c) informează şi pregăteşte preventiv populaţia cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de 
autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi 
modul de acţiune pe timpul situaţiilor de urgenţă (conform O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare);  
d) organizează şi asigură starea de operativitate şi capacitatea de intervenţie optimă a serviciilor pentru 
situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;  
e) înştiinţează autorităţile publice şi alarmează/informează populaţia în situaţiile de urgenţă;  
f) asigură protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a 
mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;  
g) face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia;   
j) face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de apărare în cazul 
producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren la nivelul 
UAT Comuna Mogoșoaia; 
k) face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de apărare împotriva 
inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia; 
l) face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de urgenţă externă în caz 
de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia; 
m) face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de protecţie şi 
intervenţie în caz de accidente grave pe căi de transport rutiere și feroviare la nivelul UAT Comuna 
Mogoșoaia; 
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n)  face propuneri pentru actualizarea și supune spre analiză și aprobare Planul de evacuare în situaţii de 
urgenţă la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia; 
o) organizează şi desfăşoară exerciţii de alarmare/informare publică la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia 
și le supune pentru avizare ISU B-IF și pentru aprobare primarului (conform planificării anuale din 
“Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență” – document avizat de Inspectorul Șef al ISU B-
IF și aprobat de Prefectul județului Ilfov);  
p) organizează activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă, scop pentru care 
asigură desfăşurarea activităţilor prevăzute de lege. 
2) În domeniul situațiilor de urgență: 
a) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al 
manifestărilor publice la nivelul UAT Comuna Mogoșoaia, referitoare la: 
 supraveghează respectarea interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis;  
 asigură căile de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane;  
 interzice accesul cu materiale şi substanţe periculoase;  
 evită formarea de aglomerări de persoane în anumite zone;  
 menţine integritatea indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte  
dezastre; 
 verifică asigurarea mijloacelor de stingere specifice şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări de  
prevenire și stingere a incendiilor; 
 efectuează prima intervenţie şi coordonează activitatea forţelor şi mijloacelor participante la aceasta;  
b)  organizează activitatea de instruire a salariaţilor conform prevederilor dispoziţiilor generale privind  
instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;  
c)  întocmirea informărilor și comunicărilor pentru a aduce la cunoştinţa locuitorilor actele normative,  
reglementările specifice şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor (ex.: pentru perioadele cu 
temperaturi extreme, secetă, arderi necontrolate ale zonelor de vegetație uscată etc.); 
d) Coordonarea activității voluntarilor în cazuri de salvare şi prim ajutor, pentru stingerea incendiilor şi  
înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor; 
e) asigurarea organizării zilnice a intervenţiei echipelor de voluntari; 
f) asigurarea luării măsurilor adecvate pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de  
protecţie şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de utilizare; 
g) organizarea alarmării în caz de incendiu ori a exploziilor și comunicarea cu serviciile voluntare  
pentru situaţii de urgenţă vecine cu care este stabilită cooperarea; 
h) verificarea permanentă a stării de operativitate a hidranților de pe raza UAT Comuna Mogoșoaia și   
propunerile de înlocuire sau reparare a acestora; 
i) participarea la orice incendiu produs în teritoriul administrativ al Comunei Mogoșoaia și alarmarea,  
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după caz, prin serviciul de dispecerat, a echipelor de intervenție ale societăților subordonate Consiliului 
Local sau celor cu care sunt încheiate convenții/contracte de închiriere utilaje sau prestări servicii, 
pentru lichidarea urmărilor produse de incendiu; 
j) desfășurarea activităţilor de prevenire a...... pe raza UAT Comuna Mogoșoaia; 
k) pregătirea materialelor pentru şedinţele comitetului local pentru situaţii de urgenţă al Comunei  
Mogoșoaia şi prezentarea membrilor CLSU / COAT al Comunei Mogosoaia (NOTĂ: la nivelul comunei 
se organizează numai un CLSU / COAT (secretariat tehnic cu activitate temporară), iar la instituțiile și 
operatorii economici sunt organizate Celule de urgență);  
l)  executarea lucrărilor şi operaţiunilor de secretariat pe timpul şedinţelor CLSU;  
m) asigurarea redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care  
le prezintă spre aprobare;  
n)  difuzarea către componentele sistemului naţional şi autorităţile interesate (Prefectura, Consiliul 
județean, ISU B-IF) documentele emise de comitet, respectiv activitatea preventivă şi de intervenţie;  
o) întocmirea informărilor periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor  
adoptate;  
p) urmărirea realizării suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de  
urgenţă (CLSU);  
q) gestionarea documentelor comitetului pentru situaţii de urgenţă (CLSU);  
r) asigurarea punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul ISU B-IF; 
s) întocmirea anuală și supunerea spre aprobare primarului planului unic cu principalele activități și  
planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 
t) asigurarea constituirii grupelor de voluntari, cu menţinerea permanentă a legăturii cu personalul  
voluntar din cadrul acestora;  
u) întocmirea contractelor de voluntariat cu fiecare persoană din cadrul grupelor de voluntari  
constituite; 
v)  desfăşurarea activităţilor instructiv-educative în rândul cetăţenilor, precum şi în cadrul grupelor de  
voluntari constituite; 
w)  participarea la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează în muncă  
şi asigurarea îndrumării personalului de conducere în instruirea personalului de execuție; 
x)  realizarea propunerilor cu privire la încadrarea cu personal voluntar, urmărind respectarea criteriilor  
prevăzute de lege; 
y)  întocmirea și actualizarea dosarului tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare; 
z) actualizarea, controlul și asigurării stării de operativitate a fondului de adăpostire din comună; 
aa) asigurarea întocmirii, actualizării, păstrării şi punerii în aplicare a documentelor operative de  
intervenţie şi răspunsul în cazul producerii situaţiilor de urgență;  
bb) asigurarea măsurilor organizatorice necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului cu 
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cc) atribuţii în domeniul situațiilor de urgență (angajați și voluntari), în mod oportun, în caz de dezastre 
sau la ordin; 
dd) asigurarea operativității permanente și mentenanței sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare 
a populației prin realizarea de contracte cu societăți specializate; 
ee) propunerea din timp a încheierii contractelor cu instituții și operatori economici pentru asigurarea  
transportului, cazării și hrănirii persoanelor sinistrate în urma producerii unor situații de urgență; 
ff) propunerea pentru asigurarea „normei privind dotarea cu mijloace de intervenție, echipament de  
protecție, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanțe și alte materiale specifice”, necesare 
desfășurării atribuțiilor; 
gg) propunerea pentru asigurarea cu hrană gratuită în cazul operațiunilor de peste 4 ore pentru 
personalul angajat și voluntar care participă efectiv la intervenții în situații de urgență. 
3) În domeniul securității muncii: 
a) controlează personalul privind modul de respectare a instrucțiunilor de apărare împotriva 
incendiilor; 
b) organizează și gestionează  activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă așa cum sunt 
definite prin legislația în vigoare pentru personalul instituției; 
c) răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și 
sănătății în muncă, împreună cu Inspectorul de resurse umane / lucrător desemnat; 
d) asigură instruirea și informarea personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă, 
împreună cu Inspectorul de resurse umane / lucrător desemnat; 
e) elaborează planul de prevenire și protecție și instrucțiunile privind aplicarea normelor de securitate 
și sănătate în muncă la nivelul instituției, împreună cu Inspectorul de resurse umane / lucrător 
desemnat; 
f) informează și pregătește personalul cu privire la pericolele la care este expus, având la dispoziție 
mijloacele necesare de prevenire și protecție dispuse de către angajator și urmărirea privind reducerea 
acestora, împreună cu Inspectorul de resurse umane / lucrător desemnat; 
g) propune și urmărește elaborarea contractului pentru servicii de medicina muncii, împreună cu 
Inspectorul de resurse umane / lucrător desemnat. 
 

Biroul Resurse Umane, Salarizare, Monitorizarea Procedurilor Administrative și 
Registratură  
Art.49 (1) Biroul se organizează în subordinea directă a secretarului general şi are în subordine: 
- Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă  
-  Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative  
 - Compartimentul Registratură și Evenimente   
(2) Conducerea este asigurată de către un șef birou. 
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Şeful Biroului: 
• aplică managementul în domeniul său de activitate; 
• conduce biroul şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi  
eficacitate; 
• răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format  
electronic, în domeniul său de activitate; 
• răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate. 
Misiunea şi scopul: gestionează resursele umane la nivelul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Mogoșoaia şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia şi 
asigură fundamentarea riguroasă, pe criterii de performanţă, a politicilor de personal. 
 
I.Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă 
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă este un compartiment funcțional și se 
subordonează șefului de birou. 
În activitatea structurii se regăsesc următoarele atribuții principale:  
A. În domeniul organizării, coordonării și conducerii activităților de gestionare a 
resurselor umane din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia:  
a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane, a funcţiilor publice/personalului contractual, 
respectiv a funcţionarilor publici/personalului contractual;  
b) asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane privind: încadrarea, numirea, stabilirea 
salariilor, modificarea raporturilor de serviciu;  
c) stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi 
salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al Serviciilor Publice 
subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia; 
d) întocmește proiectele de dispoziții pentru angajare, modificarea raporturilor de muncă sau de 
serviciu, modificare de atribuții, încetare a raporturilor de muncă sau serviciu, modificări de salariu etc;   
e) asigură constituirea unei baze de date referitoare la funcţiile publice și funcţionarii publici din 
aparatul de specialitate al Primarului şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei 
Mogoșoaia și transmite către A.N.F.P toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a 
funcţionarilor publici din cadrul acestora;   
f) coordonează, monitorizează procesul de întocmire al fişelor de post în colaborare cu şefii de 
departamente, ia măsuri în vederea aprobării acestora de către conducătorul instituţiei, răspunde de 
gestionarea şi arhivarea acestora;   
g) întocmește, completează și păstrează în condiții de securitate dosarele profesionale ale funcționarilor 
publici, demnitarilor și personalului contractual din cadrul instituției, a statisticilor aferente, asigură 
înregistrarea personalului, a mișcărilor de personalpăstrarea confidențialității actelor și a datelor 
personale;  
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h) întocmeşte şi actualizează Registrul General de Evidenţă al salariaţilor;  
i) completează și transmite ori de câte ori este cazul Registrul General de Evidență a Salariaților 
(personal contractual) către Inspecția muncii; 
j)  pune la dispoziția serviciilor interesate date necesare privind întocmirea/modificarea/actualizarea 
organigramei, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de 
funcţii; 
k)  redactează propuneri pentru recrutarea personalului și organizează concursurile de recrutare/ 
promovare (solicitare avize, urmărire stagiu debutanți etc.);  
l) întocmește rapoarte/situaţii, solicitate în domeniul resurselor umane – salarizare; 
m)  asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatul 
de specialitate al Primarului şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei 
Mogoșoaia; 
n) urmărește și gestionează programarea și efectuarea concediilor de odihnă, ține evidența nominală și 
anuală a concediilor de odihnă, de boală, precum și a altor tipuri de concedii sau zile libere ale 
salariaților; 
o) coordonează și monitorizează procesul de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale 
pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și a serviciilor subordonate, cu sau fără 
personalitate juridică;  
p) coordonează elaborarea și actualizarea Regulamentului Intern al instituţiei, prin act administrativ, 
asigură aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor acestuia, respectiv postarea pe site-ul 
instituţiei;  
q) elaborează propuneri de modificare/completare a Regulamentului de Organizare și Funcţionare în 
colaborare cu şefii de structuri şi supune atenţiei conducătorului instituţiei iniţierea proiectului de 
hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local, ulterior aprobării, aduce la cunoştinţa şefilor de 
compartimente a ROF-lui și asigură publicarea acestuia pe site-ul instituţiei;  
r) verifică respectarea programului de lucru de către personal;  
s) ține evidența condicii de prezența la zi a salariaților și întocmirea lunară a foii de prezență ce stă la 
baza statului de plată, primește cererile de concedii de odihnă și certificatele medicale, păstrând 
evidența acestora în registre speciale;  
t) colaborează cu comisia de disciplină şi comisia paritară şi reprezentanţii salariaţilor constituite la 
nivelul instituției Comuna Mogoșoaia în vederea evidenţierii respectării drepturilor şi obligaţiilor 
funcţionarilor publici şi personalului contractual;  
u) asigură îndeplinirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici:  
 răspunde de elaborarea planului anual de perfecționare profesională, precum și a oricăror altor  
măsuri privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul instituției Comuna 
Mogoșoaia, precum și din cadrul serviciilor subordonate, cu sau fără personalitate juridică, supunându-
le aprobării Primarului Comunei Mogoșoaia și asigură transmiterea acestora către autoritățile de resort;  
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 asigură consultanță și asistență funcționarilor publici de conducere din cadrul instituției Comuna 
Mogoșoaia în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din subordine;  
 monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul 
instituției Comuna Mogoșoaia și întocmește raportările necesare;  
v)  cu sprijinul şi avizul de legalitate al consilierului juridic întocmeşte contractele individuale de 
muncă/actele adiționale pentru personalul contractual din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia; 
w) ţine evidenţa eliberării legitimaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, 
a emiterii de duplicate în cazul deteriorării lor, precum şi urmărirea predării legitimaţiilor la plecarea din 
instituţie; 
x)  ține evidența și urmărește activitățile de lichidare, la plecarea unui angajat din instituție; 
B. În domeniul salarizării:   
a)  aplicarea corectă a legislaţiei în domeniul salarizării; 
b) fundamentează necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul din unitate în vederea întocmirii  
 proiectului de Buget Venituri şi Cheltuieli; 
c)  centralizează, verifică şi operează în soft-ul specializat de salarizare foile de prezenţă ale angajaţilor          
aparatului de specialitate şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia 
în vederea calculării drepturilor salariale lunare, şi indemnizaţiilor cuvenite consilierilor locali, ale 
membrilor comisiei de autoritate teritorială şi ordine publică şi a altor comisii legal constituite, după caz; 
d) calculează drepturile de natură salarială cuvenite personalului din aparatul propriu şi al Serviciilor 
Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia, precum și indemnizațiile cuvenite 
consilierilor locali, ale membrilor comisiei de autoritate teritorială și ordine publică și a altor comisii 
legal constituite, după caz; 
e)  efectuează raportările necesare impuse prin legislație sau solicitate de autorități cu atribuții în 
domeniu;  
f)  efectuează reţinerile din salarii; 
g) înaintează direcţiei economice situaţiile recapitulative şi toate documentele aferente cheltuielilor de 
personal  pentru înregistrarea în contabilitate; 
h) completează şi transmite fişierele de salarii şi alte drepturi către instituţiile bancare cu care 
colaborează instituția Comuna Mogoșoaia;   
i) urmăreşte şi verifică garanţiile materiale constituite gestionarilor şi menţine permanent legătura cu 
unitatea la care sunt constituite; 
j) întocmeşte şi transmite lunar, trimestrial şi anual situaţii statistice privind drepturile salariale ale 
personalului din aparatul de specialitate;  
k)  întocmeşte şi transmite lunar, trimestrial şi semestrial la Administraţia Financiară a judeţului Ilfov 
situaţii privind structura și cheltuielile de personal; 
l) întocmeşte şi transmite lunar declaraţia 100/112 privind contribuţiile la bugetul de stat şi la bugetul 
asigurărilor sociale; 
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m) colaborează cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru 
Persoane cu Handicap şi D.G.A.S.P.C-urile, pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul 
salarizării; 
n) verifică evidenţa asistenţilor personali şi a beneficiarilor de indemnizaţie lunară conform                                 
Legii 448/2006; 
o) verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea/încetarea raporturilor de serviciu pentru asistenții 
personali / beneficiari de indemnizaţie; 
p) asigură introducerea şi actualizarea în programul informatic de salarizare a informaţiilor privind 
datele angajaţilor; 
q) efectuează lucrările privind programarea/reprogramarea concediilor de odihnă şi asigură operarea 
acestora; 
r) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau 
drepturile salariale; 
s) întocmeşte şi transmite lunar centralizatorul de salarii, către Trezoreria Buftea; 
t) colaborează cu D.S.P Ilfov,  pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării; 
u) verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea sau încetarea raporturilor de serviciu pentru medic 
din cadrul cabinetului şcolar, asistență medicală comunitară şi mediatorul sanitar; 
v) verifică şi calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă; 
w)  colaborează cu D.S.P Ilfov pentru fundamentarea necesarului cheltuielilor cu salariile pentru 
personalul din capitolul bugetar sănătate  în vederea întocmirii proiectului de Buget Venituri şi 
Cheltuieli; 
x)  întocmeşte şi transmite lunar la D.S.P Ilfov cererile privind finanţarea salariilor; 
y)  asigură introducerea şi actualizarea în programul informatic de salarizare a informaţiilor privind 
datele angajaţilor; 
z) întocmește declarațiile privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe venit și 
declarațiile privind obligațiile de plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale;  
aa) întocmește lunar cereri de fonduri și trimestrial decontul privind utilizarea sumelor alocate de către    
DSP Ilfov;  

 C. În materie de Arhivă: 
a) aplică prevederile Legii arhivelor naționale  nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituției 
Comuna Mogoșoaia;  
c) asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului și 
urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 
d) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; 
e)  întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă (anexa nr. 2 din Instrucțiuni), aflate în 
depozit;  
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f) asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de 
evidenţă curentă (anexa nr. 3 din Instrucțiuni); 
g) şeful compartimentului de arhivă, convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu 
termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 
întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale;  
h) asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare; 
i) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni 
pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare, pune la dispoziţie, pe bază de 
semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; 
j) verifică integritatea documentului împrumutat la restituire, după care, acestea vor fi reintegrate la 
fond; 
k) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor 
Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; 
l) informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare 
de păstrare şi conservare a arhivei; 
m) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării 
acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 
n) pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele 
Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale. 
D. Alte atribuții  
a)  asigurarea activităţii de preluare, comunicare, arhivare şi publicare a declaraţiilor de avere şi de 
interese pentru personalul contractual şi funcţionarii publici de conducere/execuţie din cadrul 
institutiei si a consilierilor locali;  
b) fundamentează proiectele de hotărâre și dispozițiile care privesc specificul serviciului și întocmește 
referatele de necesitate din domeniul de activitate. 
 
II. Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative 
Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative este un compartiment funcțional, se 
subordonează șefului de birou și are următoarele atribuții: 
a) responsabilități privind organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării 
documentelor, potrivit prevederilor Codului Administrativ, aprobat prin O.U.G nr. 57/2019  prin 
utilizarea unui sistem informatic care respectă prevederile legislaţiei privind utilizarea Codificării 
standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică;  
b) asigură ca toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al 
proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul 
punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române 
în locuri, relații și instituții publice. 
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c) participă la pregătirea materialelor și a ședințelor consiliului local;  
d) asigură întocmirea proceselor-verbale în format scriptic și tehnoredactează procesele-verbale de 
ședință ale consiliului local după înregistrările video ale ședințelor; 
e) gestionează dosarele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
f) asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de consiliul 
local în conformitate cu prevederile legale; 
g) asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ în 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect și comunicarea către compartimentele de 
specialitate, alte autorități și persoane vizate; 
h) asigură comunicarea actelor emise de Consiliul Local, respectiv de către primar, în cel mult 10 zile, 
dacă legea nu prevede altfel, Instituției Prefectului. 
 
III.Compartimentul Registratură și Evenimente 
Compartimentul Registratură și Evenimente este un compartiment funcțional și se subordonează 
șefului de birou. 
În activitatea structurii se regăsesc următoarele atribuții principale: 
A. În domeniul registraturii 
a) asigură preluarea, înregistrarea şi repartizarea zilnică pe compartimente a cererilor, scrisorilor, 
petiţiilor, adreselor, sugestiilor, sesizărilor cetăţenilor, precum şi a actelor, documentelor transmise de 
organele centrale şi locale ale administraţiei publice, de instituţii şi agenţi economici etc. primite atât 
fizic cât și prin poșta electronică, poșta specială, fax; 
b) gestionează plicurile destinate expedierii corespondenţei și ține evidenţa confirmărilor de primire ale 
scrisorilor trimise prin poştă; 
c) asigură preluarea apelurilor telefonice ale cetățenilor și oferă informațiile solicitate de către aceștia și 
îi pune în legătură cu compartimentele de specialite, după caz; 
d) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter 
confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; 
e) îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
f) asigură primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate, cu privire la proiectele 
de acte normative care urmează a fi aprobate în şedinţele consiliului local, conform Legii nr. 52/2003, 
privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
B. În domeniul evenimentelor 
a) pregătește şi elaborează materiale şi documente pentru diferite manifestări culturale, educaţionale, 
sportive,iniţiază şi organizează manifestările culturale anuale (festivaluri); 
b) pregătește evenimente, corespondenţă, contracte, afişe, invitaţii, elaborează speech-uri, mesaje şi 
transmite materiale pentru diferite publicații; 
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c) asigură corespondenţa cu diferite organizaţii, instituţii, asociaţii organizatoare de evenimente; 
d) colectează şi centralizează materialele necesare pentru pagina de internet a instituţiei, site-ul oficial 
al Comunei Mogoșoaia; 
e) întocmește acordurile de funcționare în Parcul Mogoșoaia pentru operatorii economici ce își 
desfășoară activitatea în cadrul evenimentelor, evenimente aprobate în ședința de consiliu local. 
f) întocmește acordurile de ocupare a domeniului public în Parcul Mogoșoaia în scopul filmărilor, al 
campaniilor publicitare și al evenimentelor organizate de terți; 
g) întocmește documentele necesare privind decontul pentru abonarea la diverse publicaţii, de 
organizare a unor acţiuni proprii, achiziţionarea de materiale de protocol etc. 
 
IV. Structuri aflate sub autoritatea Consiliului Local 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 

Art.50 Serviciul funcționează sub autoritatea Consiliului Local şi are în componenţă: 
- Compartimentul Stare Civilă. 
(1) Organizarea, funcționarea şi atribuțiile specifice se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei.  

(2) Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei aplică dispoziţiile legale care 

reglementează activitatea în materie de evidență a persoanei şi în materie de stare civilă. 

(3) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanei stabileşte domeniile de activitate, misiunile, obiectivele principale, îndatoririle 

personalului, modul de executare şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale, precum şi cerinţele care stau la 

baza relaţiilor de serviciu între persoanele din structură. 

 

Capitolul V 
Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Mogoșoaia 
  
Art.51 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia sunt obligate să 
coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de 
competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  
Art.52 Principalele tipuri de relaţii funcţionale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Mogoșoaia sunt:  
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A. Relaţii de autoritate ierarhice:  
-  subordonarea Viceprimarului faţă de Primar;  
- subordonarea arhitectului șef, șefilor de servicii, șefilor de birouri şi compartimentelor independente, 
faţă de primar şi după caz, faţă de viceprimar, administratorul public sau faţă de secretarul general al 
Comunei Mogoșoaia, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a Dispoziţiilor Primarului 
şi a structurii organizatorice;  
- subordonarea personalului de execuţie faţă de șefii de servicii și sefii de birouri, după caz.  
B. Relaţii de autoritate funcţionale:  
Se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a aparatului de specialitate cu 
serviciile şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu obiectul de activitate, 
atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin Dispoziţia Primarului şi în 
limitele prevederilor legale.  
C. Relaţii de colaborare/cooperare: 
Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică sau între acestea şi compartimentele 
corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia.  
Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei cu compartimente similare 
din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, cu alte instituții centrale și locale din diferite 
domenii de activitate, cu O.N.G - uri etc. din ţară sau din străinătate. Aceste relaţii de cooperare se 
stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin Dispoziţia 
Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local.  
D. Relaţii de reprezentare: 
În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de Primar prin Dispoziţie, Viceprimarului,  
Secretarului General al Comunei Mogoșoaia, Administratorului Public, funcțiile de conducere sau 
personalul compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria în relaţiile cu celelalte 
structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G-uri etc., din ţară sau străinătate.  
Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii interne, 
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter intern sau 
internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Comunei Mogoșoaia.  
E. Relaţii de inspecție și control: 
Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecție și control, compartimentele sau personalul 
mandatat prin Dispozitia Primarului și unitățile subordonate Consiliului Local sau care desfașoară 
activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte 
normative în vigoare.  
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Capitolul VI 
Atribuţii comune tuturor compartimentelor: 
Art.53 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă 
a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind 
fundamentarea legală a lucrărilor.  
Art.54 În acest sens personalul cu funcţia de șef serviciu:  
- organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale structurilor subordonate şi 
întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal;  
- răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare 
pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;  
- asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspunde de scurgerea informaţiilor şi a 
documentelor din compartimentele respective.  
Art.55 Tot personalul are obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea 
patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.  
Art.56 Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a 
compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcinile 
de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor 
instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia. 
Art.57 Tot personalul are obligaţia să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor, actelor şi a 
informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei şi a atribuţiilor de serviciu.  
Art.58 Tot personalul are obligaţia de a respecta circuitul documentelor în instituție, de a soluționa 
numai lucrările care le sunt repartizate și de a arhiva documentele create în domeniul de activitate. 
 Art.59 Tot personalul fundamentează proiectele de hotărâre și dispoziții care privesc specificul 
serviciului și întocmesc referatele de necesitate din domeniul de activitate. 
Art.60 Tot personalul are obligaţia de a cunoaște și respecta normele de protecție a muncii și de PSI.  
Art.61 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform 
legislaţiei în domeniu. Personalul răspunde material disciplinar și sau administrativ în condițiile legilor în 
vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor din fișa postului sau 
nerespectarea documentelor organizatorice (ROF, ROI).  
  
Capitolul VII  
Reguli și Proceduri Generale   
Art.62 Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care mai multe structuri organizatorice 
din aparatul propriu al Primariei conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. 
De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de funcționare, care 
trebuiesc respectate întocmai de către toți salariații aparatului propriu al Primarului instituției Comuna 
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Mogoșoaia și a serviciilor subordonate fără personalitate juridică, pentru a se asigura bunul mers al 
activității.  
Art.63 Procedura gestionării și comunicării informațiilor de interes public: 
(1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile unei 
autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informației.  
(2) Pentru a se asigura informarea eficientă și corectă a cetățenilor care se adresează Primăriei prin 
intermediul compartimentelor care desfașoară activități de relații cu publicul, compartimentele din 
aparatul propriu al Primariei au obligația de a comunica acestora, din oficiu, toate informațiile de interes 
public, pentru a fi puse la dispoziția cetățenilor, precum și toate modificările care apar pe parcursul 
timpului.   
(3) Vor fi exceptate de la comunicare informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă 
publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și 
principiului concurenței loiale, potrivit legii, informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii, 
informațiile privind procedura în timpul anchetei disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se 
dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane 
în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare și informațiile a căror publicare prejudiciază 
măsurile de protecție a tinerilor.   
(4) La furnizarea datelor cu caracter personal se vor respecta prevederile Regulamentului UE 
nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu aplicare 
directă în statele membre.  
Art.64 Procedura privind audiențele:  
Orice persoană se poate înscrie la audiențele organizate de conducerea instituției, iar programul 
audiențelor se afișează la loc vizibil la sediul instituției.  
Art.65 Procedura privind comunicarea modului de soluționare a sesizarilor telefonice primite de la 
populație:  
- Funcționarii care au ca obligație înregistrarea sesizărilor și reclamațiilor înregistrate telefonic, 
întocmesc zilnic un raport pe care îl supun atenției conducerii instituției, defalcat pe domenii.  

Art.66 Procedura privind publicarea anunțurilor în mijloacele mass-media, inclusiv pe site-ul oficial al 
instituției Comuna Mogoșoaia: 
(1) Anunțurile care se postează pe site-ul oficial al instituției sunt asumate de către compartimentul de 
resort, existând la dosarele în cauză o formă scrisă a postării respective, semnată de conducătorul 
instituției, sau după caz de persoana responsabilă.  
Art.67 Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul și a echipamentelor IT aflate în dotarea 
instituției Comuna Mogoșoaia: 
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a) salariații primariei au obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare, 
faxuri etc) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuit;  
b) este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara aparatului propriu al 
primăriei; 
c) în cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, salariații au obligația de a anunța 
telefonic, personal sau în scris conducerii și personalului autorizat, astfel încât activitatea să nu fie 
perturbată;  
d) este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra aparaturii, sau modificarea setărilor stabilite;  
e) este interzisă instalarea oricăror programe, aplicații, jocuri etc fără inștiințarea și/sau acordul 
specialiștilor. Este interzisă accesarea rețelelor de socializare de pe pc-urile și laptopurile de serviciu în 
scop personal; 
f) este interzisă instalarea programelor pentru care instituția nu a achiziționat licențe;  
g) este interzisă instalarea și utilizarea jocurilor pe calculator; 
h) toate calculatoarele din instituție vor fi parolate, iar parolele vor fi schimbate periodic. Persoana 
responsabilă va avea parolele de la pc-urile personalului din instituție, însă nu are permisiunea de a le 
folosi în alte scopuri, cu excepția situațiilor de urgență și în perioadele în care utilizatorul pc-ului nu se 
află la serviciu. Astfel, în momentul în care se va accesa pc-ul în absența utilizatorului, se va încheia un 
proces-verbal din care să rezulte cine a deschis pc-ul, în ce scop și ce date au fost accesate / copiate / 
modificate etc; 
i) este interzis accesul neautorizat la bazele de date sau utilizarea altui nume de utilizator și parola fără 
acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariații au obligația de a păstra confidențialitatea 
propriilor parole de acces la diferite aplicații; 
j) este interzisă listarea sau copierea de documente în interes personal, în cazul documentelor de 
serviciu, se vor lista/copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale 
consumabile (hârtie, tonner) și suprasolicitarea aparaturii. Un act normativ se va lista o singura dată, și 
va fi pus la dispoziția tuturor membrilor unui compartiment sau se va consulta direct pe calculator; 
Art.68 Reguli generale privind utilizarea telefoanelor și a autoturismelor din dotare:  
a) telefoanele mobile, fixe, precum și autoturismele din dotare se vor utiliza numai în interes de serviciu 
sau în legătură cu acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Contravaloarea depășirilor 
telefonice se va suporta de către fiecare salariat în parte sau de către toți membrii unui compartiment 
care au acces la un telefon fix.  
Art.69 Reguli generale privind circulația și operarea documentelor în cadrul instituției Comuna 
Mogoșoaia:  
a) toate documentele care circulă în și între diferitele compartimente ale instituției vor primi un număr 
de înregistrare de la registratura generală a instituției; 
b) între diferite compartimente documentele vor circula prin programul electronic de registratură; 
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c) fiecare compartiment în parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel 
încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare; 
d) circulația, operarea și arhivarea documentelor și informațiilor în cadrul instituției Comuna 
Mogoșoaia, se vor detalia într-un regulament special, care se aprobă de primar prin dispoziție; 
e) salariații instituției Comuna Mogoșoaia au obligația de a rezolva problemele specifice și de a răspunde 
solicitărilor petenților în termenele legale de rezolvare; 
g) prevederile acestei secțiuni se completează cu cele ale regulamentului de circulație al documentelor 
în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia;  
Art.70 Reguli generale privind accesul în sediul instituției Comunei Mogoșoaia:  
Intrarea în sediul instituției, a salariaților se face pe baza legitimației de serviciu, iar orice persoană din 
afară va intra numai după legitimare și identificarea scopului vizitei, care se consemnează în registrul 
întocmit în acest sens.  
Art.71 Reguli privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a 
actelor normative și de luare a deciziilor, în conformitate cu transparența decizională în administrația 
publică:  
(1) În scopul aplicării prevederilor Legii nr. 52/2003, compartimentele de specialitate din cadrul 
instituției Comunei Mogoșoaia, vor întocmi anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, 
care va cuprinde raportul de specialitate, , referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului 
normativ propus, precum și textul complet al proiectului actului respectiv în vederea publicării în mass-
media locală. Totodată, persoana desemnată se va ocupa de afișarea anunțurilor într-un loc cât mai 
vizibil, va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informații și se va ocupa de centralizarea propunerilor venite din partea cetățenilor 
referitoare la proiectele de acte normative, propuneri pe care le va înainta apoi compartimentelor de 
specialitate din cadrul instituției.  
(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ trebuie să fie adus la cunoștința 
publicului cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către 
autoritățile publice.  
Art.72 Drepturile și obligațiilor angajatorului precum și ale funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia sunt cele prevazute de legislația în vigoare.  
Art.73 Normele de conduită specifice în funcție de natura raportului de muncă/serviciu, interdicțiile, 
limitările, regimul conflictelor de interese și al incompatibilităților sunt reglementate prin Codul 
Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și sunt 
aplicabile întregului personal.  
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Capitolul VIII  
Dispoziții comune aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual  
Art.74 Obligații comune ale funcționarilor publici și personalului contractual:  
a) sunt obligați ca periodic să participe la instruirile privind securitatea și sănătatea în muncă;   
b) să respecte programul de lucru și să semneze condica de prezența la începutul și sfârsitul acestuia;  
c) în caz de neprezentare la muncă pe motiv de boală sau alte situații deosebite, să anunțe șeful ierarhic 
în cel mai scurt timp posibil, în caz contrar va suporta rigorile legii, absențele nemotivate constituind 
abatere disciplinară;  
d) rămânerea peste program în instituție este posibilă numai cu acordul sau la solicitarea șefului 
ierarhic.     
e) pentru desfășurarea unor activități de serviciu în afara programului de lucru, șeful ierarhic are 
obligația de a întocmi un referat din care să rezulte numărul de ore lucrate și motivul, orele fiind 
centralizate la nivelul Compartimentului Resurse Umane, pentru aplicarea legislației în vigoare în acest 
sens;  
f) să răspundă rechemarilor din concediu făcute în condițiile legii;  
g) să aducă la cunoștința Compartimentului Resurse Umane orice modificare intervenită în starea civilă, 
studii, situație militară, număr de copii, domiciliu etc;  
g) în timpul programului de lucru personalul va purta ecusonul/legitimația pentru identificare.  
Art.75 Activitatea în cadrul instituției Comuna Mogoșoaia se desfășoară, conform Regulamentului de 
Ordine Internă, aprobat la nivelul instituției. Modificarea programului de lucru se face în situația în care 
acesta se armonizează cu o prevedere dintr-un act normativ, sau în funcție de situațiile intervenite.  
Art.76 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia să emită dispoziții cu privire la modificarea 
programului de lucru.  
Art.77 Salariații instituției au dreptul la efectuarea zilelor libere prevăzute de legislația în vigoare, cu 
ocazia sărbătorilor naționale, religioase sau pentru evenimente în familie, precum și a concediilor legale. 
Plata zilelor neefectuate de concediu de odihnă este permisă numai în situația încetarii contractului de 
muncă, sau a raportului de serviciu, după caz, în condițiile legi.  
  
Capitolul IX  
Sancțiuni   
Art.78 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament de organizare și funcționare atrage 
răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și a personalului contractual, în condițiile legii.  
(2) Comisia de disciplină constituită la nivelul instituției are competența de a cerceta încălcarea 
prevederilor prezentului act și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.  
(3) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi 
sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.  
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(4) Funcționarii publici și personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele 
săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice.  
(5) Neîndeplinirea sarcinilor individuale prevăzute în fișa de post, sau primite din parte conducerii, 
precum și cele care derivă din scopul principal al postului, reprezintă o inacțiune care este considerată 
abatere disciplinară.  
  
 
Capitolul X 
Dispozitii Finale   
Art.79 Prezentul regulament se aplică şi intră în vigoare de la data aprobării acestuia de către Consiliul 
Local al Comunei Mogoșoaia şi va fi supus completării, respectiv modificării în funcţie de modificările 
legislative survenite ulterior.  
Art.80 La data intrarii în vigoare a prezentului regulament orice prevedere contrară se abrogă.  
Art.81 Prin grija şefilor structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
instituției Comuna Mogoșoaia, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi adus la cunoștința 
întregului personal.  
Art.82 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie care privesc 
probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Primarului instituției Comuna Mogoșoaia.  
Art.83 În scopul modificării/completării prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, şefii 
structurilor vor înainta Compartimentului Resurse Umane propunerile de modificare/completare a 
regulamentului, fiind direct răspunzători de conţinutul, corectitudinea şi legalitatea informaţiilor 
furnizate.  
Art.84 Ori de câte ori este necesar conducătorii structurilor funcţionale vor actualiza fişele de post ale 
personalului din subordine.  
Art.85 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia și se publică pe site-ul oficial al 
instituției.  
Art.86 Structurile Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, vor aduce la 
îndeplinire orice alte sarcini dispuse de conducere în legătură cu activitatea acestora şi care nu sunt 
cuprinse în prezentul regulament.  
 


