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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL 

PRIMAR 

    COMUNA BECICHERECU MIC 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.242 din 24.08.2017 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu 

Mic 
 

Având la bază prevederile art.36, alin (3), lit.b din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile HCL nr.24 din 27.08.2012, prin care a fost adoptat 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic; 
 
Luând act de prevederile HCL nr.76 din 30.09.2016, privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate și de necesitatea 
actualizării regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic; 

 
În consecinţă, 
propune un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic, conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezentul referat.  

 
PRIMAR 

RUSU RAIMOND OVIDIU   
                                 

                                                       Avizat de către comisia 
                                                        juridică, de urbanism, investiţii, 

                                                      administrarea domeniului public și privat 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL 

COMISIA JURIDICĂ 

    COMUNA BECICHERECU MIC 

 
 

 
ANEXA NR.1 

REFERAT DE APROBARE 
nr.242 din 24.08.2017 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu 

Mic 
 

 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic 
 

TITLUL I 
 

PREVEDERI GENERALE 
 

CAPITOLUL  I – Dispoziţii generale 
 
Art.1.  Prezentul Regulamentul se aplică tuturor salariaţiilor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic, judeţul Timiş, indiferent 
de durata contractului de muncă sau a raportului de serviciu. 
 
A.Obligaţiile conducerii comunei Becicherecu Mic, judeţul Timiş. 
 
Art.2. Pentru asigurarea climatului de ordine şi disciplină care să permită 
desfăşurarea activităţii salariaţiilor prevăzuţi la art.1 din prezentul regulament, 
conducerea comunei Becicherecu Mic are următoarele obligaţii: 

- să organizeze munca salariaţiilor comunei stabilind locul de muncă, 
atribuţiile în conformitate cu fişa postului şi în raport cu capacitatea 
şi pregătirea fiecăruia; 

- să pună la dispoziţia salariaţiilor comunei, potrivit specificului muncii 
lor, mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 
asigurând fiecăruia condiţii bune de muncă şi desfăşurare a 
activităţii; 

- să acorde salariaţiilor toate drepturile ce decurg din lege; 
- să urmărească întărirea disciplinei în muncă, să controleze 

activitatea salariaţiilor şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg 
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din fişa postului, luând măsuri pentru eliminarea neajunsurilor şi 
sancţionarea abaterilor disciplinare; 

- să comunice periodic salariaţiilor situaţia economică şi financiară a 
comunei; 

- să organizeze trimiterea la cursuri de perfecţionare şi pregătire 
profesională a salariaţiilor, pe domeniile de activitate ale comunei; 

- să înfiinţeze Registrul General de Evidenţă a Salariaţiilor şi să 
opereze înregistrările prevăzute de lege; 

- să înfiinţeze Registrul Funcţiilor Publice şi să opereze înregistrările 
prevăzute de lege; 

- să asigure un mediu de lucru competitiv cu respectarea principiului 
egalităţii de şanse, a transparenţei decizionale şi a corectitudinii 
decizionale; 

- să asigure condiţii de protecţia muncii şi a igienei corespunzătoare. 
 
B.Obligaţiile salariaţiilor Primăriei comunei Becicherecu Mic. 
 
Art.3 Salariaţii comunei Becicherecu Mic – Funcţionari Publici şi Personal 
Contractual – au următoarele obligaţii: 

- să respecte programul de lucru stabilit de conducerea Primăriei; 
- să nu părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru, 

fără aprobarea şefului ierarhic superior ori a primarului. Părăsirea 
locului de muncă fără aprobare se sancţionează cu absenţă 
nemotivată pentru ziua respectivă.  

- aprobarea părărisirii locului de muncă se face cu bilet de voie 
semnat de către şeful ierarhic superior sau cu delegaţie de serviciu. 
Părăsirea cu nerespectare condiţiilor mai sus arătate se socoteşte 
absenţă nemotivată pentru ziua respectivă. 

- dacă salariatul cumulează pe o perioadă de o lună de zile trei 
absenţe nemotivate, acestuia i se va desface contractul de muncă 
sau raportul de serviciu ca măsură disciplinară. Desfacerea 
contractului de muncă sau a raportului de serviciu se face numai 
după îndeplinirea procedurii cercetării disciplinare, în condiţiile legii; 

- să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu, conform fişei 
postului; 

- să cunoască prevederile Legii  nr.53/2003, Legii nr.188/1999, Legii 
nr.161/2003, precum şi alte dispoziţii cu caracter normativ 
referitoare la munca ce o îndeplinesc respectând toate dispoziţiile 
legilor în vigoare; 

- să respecte normele privind protecţia muncii şi cele de prevenire a 
incendiilor; 

- să înştiinţeze în timp util conducerea comunei despre existenţa 
neregulilor, abaterilor, greutăţilor sau neajunsurilor constatate în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să propună măsuri pentru 
înlăturarea şi prevenirea lor;  

- să manifeste preocupare în domeniul pregătirii şi perfecţionării 
profesionale; 



5 

 

- să cunoască şi să aplice prevederile legale în desfăşurarea 
activităţii; 

- să respecte dispoziţiile legale cu privire la păstrarea secretului de 
stat, a celor de serviciu, a celor referitoare la documentele, datele şi 
informaţiile ce nu sunt destinate publicităţii; 

- să apere integritatea patrimoniului, propunând toate măsurile pentru 
evitarea sau limitarea pagubelor; 

- să aibă o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, atât cu 
membrii colectivului de muncă cât şi cu cetăţenii; 

- să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
- să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în 

contractul colectiv de muncă, în acordul colectiv de muncă, precum 
şi în contractul individual de muncă sau cele care rezultă din 
raportul de serviciu;   

- să utilizeze tehnica de calcul numai pentru îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, să opreacă staţiile de lucru la sfârşitul programului de 
lucru; 

- să nu folosească materiale de stocare informatice care să 
pericliteze stabilitatea şi securitatea sistemului informatic; 

- să aibă o ţinută corespunzătoare la locul de muncă; 
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de 

serviciu; 
 
Art. 4. Salariaţilor comunei Becicherecu Mic le este interzis: 

- să săvârşească acte de natură să pună în pericol siguranţa statului, a 
comunei, a Consiliului Local, a celorlalţi salariaţi sau a propriilor 
persoane; 

- să accepte pentru ei sau alţii daruri sau alte avantaje; 
- să scoată din cadrul comunei bunuri sau alte materiale indiferent cu ce 

scop; 
- să primească cereri a căror rezolvare nu este de competenţa lor şi 

care nu le sunt repartizate pe cale oficială şi să intervină în rezolvarea 
acestor cereri; 

- să efectueze convorbiri telefonice în interes personal. 
- să folosească informaţiile de care au cunoştinţă ca urmare a raportului 

de muncă, în interes personal. 
- salariaţilor care au raport de muncă de natură contractuală le este 

interzis a efectua acte de concurenţă neloială instituţiei. Aceste acte 
sunt socotite abateri disciplinare sancţionându-se cu desfacerea 
contractului de muncă. 

CAPITOLUL  II – Timpul de lucru 

     
Art 5. Durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi pentru program întreg, iar 
pentru program fracţionat de 4 ore pe zi. Se pot conveni prin act adiţional la 
contractul de muncă şi alte variante de desfăşurare a programului de lucru. 
 
Art 6. Zilele de repaus săptămânal sunt sâmbăta şi duminica. În cazul în care 
zilele de repaus săptămânal nu pot fi asigurate sâmbăta şi duminica conducerea 
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comunei va acorda o compensare potrivit prevederilor legale, ori prevederilor de 
natură contractuală. 
 
Art 7. Evidenţa prezenţei la locul de muncă a angajaţilor se ţine cu condica de 
prezenţă, în care angajaţii au obligaţia să semneze zilnic la venire şi la plecare 
de la program. 
 

CAPITOLUL  III – Recompense şi premii 
 
Art. 8. Salariaţii care îşi îndeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile care îi 
revin pot beneficia de următoarele recompense: 

- avansarea în grad cu aprobarea primarului la propunerea şefului 
ierarhic superior; 

- acordarea de premii: 

 premii în cursul anului din fondul de salarii 
prevăzute de lege; 

 premiu anual de până la un salariu mediu lunar de 
bază, premiu care va fi redus sau anulat în cazul 
salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o 
activitate necorespunzătoare sau au fost 
sancţionaţi disciplinar. 

 

CAPITOLUL IV – Sancţiuni 
 
Art. 9. Încălcarea cu vinovăţie de către salariat indiferent de funcţia sau postul pe 
care îl ocupă, a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară care se 
sancţionează conform Legii nr. 53/2003, Legii nr. 161/2003 şi Legii nr.188/1999.  
Sancţionarea disciplinară se face după cum urmează: 

- pentru funcţionarii publici conform Legii nr.188/1999; 
- pentru personalul contractual conform Legii nr.53/2003; 

 
Art. 10. Stabilirea sancţiunii va fi în raport de gravitatea abaterii disciplinare 
săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele: 

- împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 
- gradul de vinovăţie a salariatului; 
- consecinţele abaterii disciplinare; 
- comportarea generală în serviciu a salariatului; 
- eventualele sancţiuni disciplinare anterioare. 

 
Art. 11. Sancţionarea disciplinară se face numai după o cercetare disciplinară 
prealabilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
Art. 12. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie 
întocmită în formă scrisă în termenul legal prevăzut în legislaţia de specialitate. 
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Art. 13. Sancţiunea se face de către primar la propunerea şefului ierarhic 
superior. 
 
Art 14. Dispoziţia de sancţionare se va comunica salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art 15. Dispoziţia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele 
judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării. 

 
TITLUL II 

 
ORGANIZAREA SERVICILOR PUBLICE 

 

CAPITOLUL I – AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE 
 
Art.11. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al 
comunei Becicherecu Mic a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală şi a altor acte normative în vigoare, în temeiul cărora 
îşi desfăşoarşă activitatea.  
 
Art.12. Comuna Becicherecu Mic este unitate administrativ – teritorială cu 
personalitate juridică. Comuna deţine un patrimoniu şi are iniţiativă în ceea ce 
priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, 
autoritatea în limitele administrativ - teritoriale stabilite.  
 
Art.13. Administraţia publică a comunei Becicherecu Mic se întemeiază pe 
principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în 
probleme locale de interes deosebit.  
 
Art.14. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală 
la nivelul comunei sunt Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, ca autoritate 
deliberativă şi Primarul comunei Becicherecu Mic ca autoritate executivă, aleşi 
conform Legii.  
 
Art.15. Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi administrative 
autonome şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de 
Lege.  
 
Art.16. Primăria este instituţia publică cu activitate permanentă, formată din 
primar, viceprimar, secretar şi personalul din subordinea ierarhica a primarului. 
Primăria duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi soluţioneaza 
problemele curente ale colectivităţii în care funcţionează.  
 
Art.17. Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, la propunerea Primarului, 
aprobă organigrama, numărul de personal din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic, precum şi Regulamentul de organizare şi 
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funcţionare al acestuia, prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiile 
personalului, în condiţiile prevăzute de lege.  
 

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art.18. Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Becicherecu Mic au 
dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub 
responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul 
colectivităţii locale pe care o reprezintă.  
Art.19. Autorităţile administratiei publice locale au iniţiativă şi hotărăsc, cu 
respectarea legii în probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date 
prin lege în competenţa altor autorităţi publice. În acest sens, autorităţile locale 
au responsabilităţi în următoarele domenii de activitate:  
- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;  
- organizarea şi dezvoltarea comunei: economico-socială, urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, protecţia mediului;  
- gestiunea financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, 
conform legii;  
- servicii publice locale;  
- asistenţă, ajutor social şi protecţie a drepturilor copilului;  
- liberă iniţiativă şi concurenţă loială, asigurând libertatea comerţului;  
- funcţionarea instituţiilor de învăţământ, sanitare, cultură, tineret şi sport, potrivit 
legii;  
- organizarea internă a primăriei;  
- asigurarea ordinii publice;  
- asigurarea desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de 
agrement;  
- prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizotiilor;  
- alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivităţii aflate în sfera de 
competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu 
prevederile legislative în vigoare.  
 

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL 

 
Art.20. Patrimoniul comunei Becicherecu Mic este alcătuit din bunurile mobile şi 
imobile care aparţin domeniului public de interes local, domeniului privat al 
acesteia, la care se adaugă drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.  
 
Art.21. Comuna Becicherecu Mic, ca persoană juridică civilă are în proprietate 
bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridică de drept public este 
proprietara bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii.  
 
Art.22. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile 
şi insesizabile. Domeniul privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin 
lege nu se prevede altfel.  
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Art.23. Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic hotărăşte ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea 
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate.  
 
Art.24. Consiliul Local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor 
ce fac parte din domeniul privat de interes local, în condiţiile Legii, având 
obligaţia inventarierii acestora.  
 
Art.25. Consiliul Local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din 
patrimoniul lor societăţilor şi instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, 
recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activităţi care 
satisfac cerinţele cetăţenilor din comună.  
 

CAPITOLUL IV – BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA 

 
Art.26. Finanţele comunei Becicherecu Mic se administrează în condiţiile 
prevăzute de lege, conform principiului autonomiei locale.  
Art.27. Bugetul comunei se elaborează, se aprobă, şi se execută în condiţiile 
Legii finanţelor publice locale şi legii administraţiei publice locale şi ale celorlalte 
acte normative în domeniu.  
 
Art.28. Veniturile şi cheltuielile bugetului local se desfăşoară pe baza clasificaţiei 
bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor.  
 
Art.29. Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul 
comunei Becicherecu Mic şi din alte surse, în conformitate cu dispoziţiile legale.  
 
Art.30. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local al comunei 
Becicherecu Mic, în limitele şi condiţiile legii.  
 
Art.31. Din bugetul local se finanţeaza în condiţiile stabilite de lege, acţiuni social 
culturale, obiective şi acţiuni economice de interes local, cheltuieli de întreţinere 
şi funcţionare a autorităţilor administratiei publice locale, precum şi alte obiective 
prevăzute prin dispoziţii legale.  
 
Art.32. Primarul comunei Becicherecu Mic întocmeşte, prin compartimentul de 
specialitate al Primăriei, şi prezintă spre aprobare Consiliului Local contul de 
încheiere al exerciţiului bugetar.  
 

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art.33. Aparatul propriu al primarului comunei Becicherecu Mic este organizat pe 
structuri funcţionae, conform organigramei aprobate de Consiliul Local, care face 
parte integrantă din prezentul regulament. Primarul, viceprimarul, secretarul şi 
aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria, instituţie publică cu 
activitate permanentă, care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului 
Local şi soluţionează problemele curente ale comunităţii locale.  
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Art.34. Întreaga activitate a comunei este organizată şi condusă de către primar, 
birourile şi compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului, 
secretarului sau şefilor structurilor de specialitate, care asigură şi răspund de 
realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă.  
 
Art.35. Primăria comunei Becicherecu Mic este structurată pe compartimente şi 
birouri. 
 
Art.36. Birourile şi compartimentele nu au capacitate juridică administrativă 
distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează.  
 
Art.37. În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul 
regulament, conducătorii, birourilor şi compartimentelor au următoarele atribuţii:  
- asigură organizarea activităţii din cadrul compartimentelor şi birourilor, pentru 
fiecare angajat;  
- asigură instruirea în ceea ce priveşte normele de protecţia muncii şi prevenirea 
şi stingerea incendiilor şi veghează la respectarea acestor norme;  
- asigură detalierea atribuţiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea 
sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru 
fiecare subordonat, a fişelor de post;  
- au initiaţivă şi iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice 
domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;  
- asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, 
specifică fiecărui domeniu de activitate;  
- îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de 
lucru, preocuparea fiecarui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de 
calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi 
funcţia ocupată;  
- repartizează corespondenţa, răspund de soluţionarea problemelor curente, 
semnează lucrările compartimentului pe care îl are sub ordine;  
- asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare, a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor populaţiei;  
- propun şi, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii în cadrul 
compartimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din 
cadrul Primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;  
- asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;  
- răspund de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea 
unui comportament corect în relaţiile cu cetaţenii, în scopul creşterii prestigiului 
instituţiei şi a corpului funcţionarilor publici. 
- soluţionează cererile de concediu ale personalului aflat în subordinea acestora; 
- soluţionează conflictele de muncă apărute la nivelul structurilor pe care le 
conduc; 
- evaluează personalul aflat în subordinea acestora; 
  
Art.38. Conducătorii birourilor şi compartimentelor răspund, conform 
reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
sarcinilor care revin entităţilor pe care le conduc, precum şi pentru cazul în care 
au dispus măsuri contrare prevederilor legale. 
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Art.39. Primarul conduce, îndrumă şi monitorizează activitatea birourilor şi 
compartimentelor funcţionale din cadrul Primăriei, conform atribuţiilor prevăzute 
de Lege. Viceprimarul, secretarul şi şefii birourilor îndrumă compartimentele 
funcţionale conform atribuţiilor pe care le au potrivit legii şi delegate de către 
primar.  
 
Art.40. Atribuţiile birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic sunt urmatoarele:  
 

1. BIROUL TAXE ŞI IMPOZITE, JURIDIC ŞI REGISTRU AGRICOL 
  
Biroul Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol cuprinde următoarele ramuri: 
Compartiment Taxe şi Impozite, Compartiment Juridic şi Compartiment Registru 
Agricol. Biroul Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol se află în directa 
subordonare a şefului de birou şi în subordonarea indirectă a primarului. 
Atribuţiile Biroului Taxe şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol sunt împărțite în 
trei categorii, pe compartimente, după cum urmează: 
 
A.Compartimentul Taxe și Impozite: 
 
1. Este organul fiscal al comunei Becicherecu Mic şi asigură colectarea 
creanţelor fiscale datorate la bugetul local al comunei; 
2. Stabileşte cuantumul taxelor şi impozitelor datorate de contribuabilii persoane 
fizice şi juridice prin emiterea deciziilor de impunere în conformitate cu legislaţia 
în vigoare; 
3. Fundamentează proiectul de hotărâre privind stabilirea cunatumului taxelor şi 
impozitelor, a chiriilor, a redevenţelor şi a amenzilor aplicabile pe raza comunei 
Becicherecu Mic; 
4. Inventariază anual baza materială impozabilă; 
5. Operează baza de date şi registrele fiscale ale comunei Becicherecu Mic; 
6. Organizează arhiva documentelor fiscale pe categorii de contribuabili 
(persoane fizice şi persoane juridice); 
7. Asigură demararea inspecţiei fiscale în situaţiile în care se impune această 
procedură; 
8. Operează datele cu caracter personal ale contribuabililor cu respectarea 
prevederilor Legii nr.677/2001; 
9. Ţine evidenţa amenzilor aplicate contribuabililor cu domiciliul pe raza comunei 
Becicherecu Mic; 
10. Ţine evidenţa contribuabililor care beneficiază de scutiri în conformitate cu 
prevederile legii; 
11. Întocmeşte certificatele fiscale care atestă situaţia fiscală a contribuabililor; 
12. Înregistrează terenurile aflate pe raza administrativ – teritorială a comunei 
Becicherecu Mic; 
13. Înregistrează clădirile aflate pe raza administrativ – teritorială a comunei 
Becicherecu Mic; 
14. Înregistrează mijloacele de transport aflate în proprietatea contribuabililor 
care au domiciliul pe raza comunei Becicherecu Mic; 
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15. Ţine evidenţa persoanelor juridice şi urmăreşte respectarea legislaţiei în 
materie fiscală de către aceştia; 
16. Execută silit creanţele fiscale ale comunei Becicherecu Mic prin metodele de 
executare silită prevăzute de Codul de Procedură Fiscală şi celelalte acte 
normative din domeniu; 
17. Asigură înscrierea comunei Becicherecu Mic la masa credală în cazul 
debitorilor persoane juridice; 
18. Emite titluri executorii şi somaţii privind executarea silită în cazul debitorilor 
care figurează cu creanţe fiscale certe, lichide şi exigibile; 
19. Întocmește situații lunare din care să rezulte gradul de colectare a creanțelor 
fiscale executate silit; 
20. Întocmeşte un registru al dosarelor de executare silită şi ţine evidenţa 
acestora prin numerotarea şi ordonarea acestora. 
21. Întocmeşte toate actele necesare procedurii de executare silită a creanţelor 
bugetare de natură fiscală şi contractuală. 
22. Întocmeşte procesele verbale de sechestru, solicitările de poprire a conturilor, 
înştiinţările de plată, precum şi orice alte acte juridico – fiscale necesare 
îndeplinirii procedurilor legale de executare silită. 
23. Instituie măsuri de sechestrare a bunurilor şi ridicarea acestora. 
24. Asigură păstrarea bunurilor sechestrate în condiţii normale. 
25. Organizează procedurile de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor supuse 
executării silite. 
26. Raportează periodic Consiliului Local situaţia recuperării creanţelor bugetare. 
27. Colaborează cu inspectorii taxe şi impozite, în vederea actualizării situaţiei 
debitorilor.  
28. Execută creanţele bugetare privind amenzile de orice fel.  
29. Constată şi sancţionează contravenţional toate abaterile cu caracter fiscal, în 
privinţa procedurilor de executare silită. 
30. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul 
de activitate al  
biroului, în vederea promovării lor in Consiliul Local. 
31. Supraveghează activitatea de informare, primire şi verificare a documentaţiei 
necesară în vederea  
autorizării persoanelor fizice, a asociațiilor familiale  și ale operatorilor economici 
pentru a desfăşura activităţi de comerţ, în baza OUG nr.44/2008 și Legii 
nr.31/1990. 
38. Informează toţi solicitanţii cu privire la modalitatea de obţinere a autorizaţiilor 
în baza OG.99/2000, în vederea eliberării autorizaţiilor pentru operatorii 
economici organizați potrivit OUG nr.44/2008 și Legii nr.31/1990. 
39. Informează solicitanţii cu privire la etapele care trebuiesc parcurse în 
procesul de autorizare  
precum şi costurile pe care le implică autorizarea. 
40. Redactează următoarele categorii de documente:  
- anexele care cuprind cererile de autorizare, modificare sau anulare autorizaţii 
emise în baza OUG nr.44/2008 și Legii nr.31/1990; 
- anexele care cuprind listele cu avizele de program;  
- borderourile cu sumele reprezentând contravaloarea formularului autorizaţiilor, 
care urmează a fi predate către caserie;  



13 

 

- borderouri care cuprind situaţii cu autorizaţii eliberate, anulate sau modificate;  
41. Înregistrează şi ţine evidenţa contractelor de garanţie mobiliară;  
42. La cererea agenţilor economici iniţiază procedura de anulare a autorizaţiilor 
emise;  
43. Compartimentul Taxe și Impozite exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege 
sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale 
Primarului. 
 
B. Compartimentul Juridic 
 
1. Asigură asistenţa juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în 
care figurează ca parte comuna Beicherecu Mic.  
2. Iniţiază acţiunile care se înainteaza în instanţă, împreună cu documentaţia 
necesară.  
3. Exercită căile legale de atac pentru apărarea domeniului public şi privat al 
comunei, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial şi a altor drepturi şi 
obligaţii legale.  
4. Studiază dosarele aflate pe rol şi ţine evidenţa acestora.  
5. Solicită investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătoreşti rămase 
definitive.  
6. Participă la întocmirea dosarelor de executare silită.  
7. Comunică hotarârile judecătoreşti compartimentelor interesate.  
8. Primeşte, analizează şi soluţionează corespondenţa specifică.  
9. Colaborează cu serviciile de specialitate în vederea stabilirii criteriilor pe baza 
cărora se întocmesc documentaţiile şi se încheie contractele (concesionare, 
închiriere, asociere, expropriere, etc).  
10. Asigură consultanţa juridică a compartimentelor funcţionale ale Primăriei. 
11. Prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată.  
12. Analizează, îndrumă şi coordonează activitatea privind aplicarea Legii 
nr.10/2001.  
13. Analizează notificările formulate în baza Legii nr.10/2001.  
14. Înregistrează notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 transmise de alte 
compartimente  
în evidenţa cărora se află aceste notificări.  
15. Rezolvă cererile şi întocmeşte documentaţiile pentru aplicarea Legii nr. 
10/2001.  
16. Identifică imobilele ce formează obiectul dosarelor ce urmează să fie 
analizate de Comisia de  
aplicare a Legii nr. 10/2001 şi de Comisia internă de evaluare a bunurilor 
preluate în mod abuziv.  
17. Pregateşte dosarele pentru a fi discutate în şedinţele Comisiei de aplicare a 
Legii nr. 10/2001  
şi ale Comisiei interne de evaluare a bunurilor preluate în mod abuziv.  
18. Întocmeşte referate privind dosarele cu notificări formulate în baza Legii nr. 
10/2001.  
19. Întocmeşte, organizează şi gestionează baza de date a compartimentului.  
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20. Redactează şi răspunde de întocmirea dispoziţiilor privind notificările 
formulate în baza Legii  
nr. 10/2001.  
21. Completează procesele-verbale de punere în posesie pentru imobilele 
restituite în baza Legii  
nr. 10/2001. 
22. Urmărește aplicarea prevederilor Legii nr.165/2013, împreună cu comisia de 
inventariere a bunurilor comunei Becicherecu Mic;  
22. Rezolvă corespondenţa privind activitatea biroului conform legislaţiei în 
vigoare.  
23. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de 
hotarâri în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovarii lor 
în Consiliul local.  
24. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile 
legale.  
25. Rezolvă corespondenţa privind activitatea serviciului conform legislaţiei în 
vigoare.  
26. Constată contravenţiile la actele normative în domeniul de activitate al 
compartimentului şi aplică sancţiunile corespunzătoare.  
27. Ține evidența contractelor de închiriere și concesiune ale comunei 
Becicherecu Mic și urmărește încasarea chiriilor și redevențelor la termenele 
convenite; 
28. Asigură redactarea contractelor, a actelor adiționale sau a actelor de reziliere 
necesare închirierii sau concesionării bunurilor de pe raza comunei Becicherecu 
Mic; 
29. Organizează împreună cu secretarul comunei procedurile necesare închirierii 
și concesionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei 
Becicherecu Mic; 
30. Vizează juridic toate operațiunile aferente procedurilor de închiriere și 
concesionare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei 
Becicherecu Mic; 
31. Compartimentul Juridic exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte 
normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.   
 
C. Compartimentul Registrul Agricol 
 
1. Organizează şi conduce evidenţele necesare completării şi actualizarii 
conform normelor legale a Registrului Agricol pe comună.  
2. Completează şi eliberează adeverinţele cu privire la Registrul Agricol. 
3. Completează şi eliberează bilete de proprietate pentru deţinătorii de animale. 
4. Completează şi eliberează certificatele de comercializare și atestatele de 
producător cu respectarea procedurii legale şi adeverinţe legate de terenuri 
agricole. 
5. Organizează şi asigură procedurilor de depunere a ofertelor de vânzare a 
terenurilor extravilane, potrivit prevederilor Legii 17/2014. 
6. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor 
agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, 
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construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii 
transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică. 
7. Verifică modul de folosire a terenurilor şi existenţa efectivelor de animale, 
colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar veterinare. 
8. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi la 
combaterea bolilor apărute la animale. 
9. Organizează şi conduce evidenţa societăţilor agricole care au sediul sau punct 
de lucru deschis pe raza comunei Becicherecu Mic. 
10. Organizează Centralizatorul Registrului Agricol. 
11. Deschide partide în cazurile de transmitere a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor extravilane. 
12. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri 
ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici 
superiori. 
13. Întocmeşte şi actualizează evidenţa crescătorilor de animale de pe teritoriul 
comunei Becicherecu Mic.  
14. Eliberează certificate privind deţinerea de teren agricol pe teritoriul comunei 
Becicherecu Mic,  
necesare întocmirii formelor pentru şomaj.  
15. Întocmeşte documentaţiile pentru aplicarea prevederilor Legii fondului 
funciar.  
16. Eliberează adeverinţele în urma emiterii ordinului Prefectului sau, după caz, a 
hotarârii Comisiei Judeţene de aplicare a legilor fondului funciar şi a legilor 
privind retrocedarea terenurilor preluate abuziv de statul român.  
17. Asigură evidenţa şi folosirea raţională şi completă a terenurilor agricole 
aparţinând producătorilor privaţi şi a terenurilor din administrarea Consiliului 
Local.  
18. Controlează şi determină aplicarea legislatiei în vigoare cu privire la 
creşterea, exploatarea şi  
ameliorarea animalelor, folosirea raţionala şi eficienţa a culturilor furajere şi a 
suprafeţelor de  
păşuni şi pajişti naturale conform amenajamentelor pastorale întocmite.  
19. Recomandă tuturor categoriilor de producători agricoli tehnologii specifice pe 
zone şi  
microzone, privind cultura plantelor şi creşterea animalelor.  
20. Îndruma producătorii agricoli în ceea ce priveşte cultivarea suprafeţelor 
deţinute şi aplicarea  
tehnologiei pentru fiecare cultură.  
21. Organizează şi întocmeşte banca de date computerizată a compartimentului.  
22. Aplică prevederile Legii nr. 44/1994 privind drepturile veteranilor de război.  
23. Aplică prevederile Legii nr. 42/1991 privind drepturile revoluţionarilor.  
24. Gestionează baza de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului 
administrativ comunei Becicherecu Mic. 
25. Ţine evidenţa planurilor cadastrale a terenurilor extravilane. 
26. Ține evidența contractelor de arendă depuse la sediul Consiliului Local 
Becicherecu Mic. 
27. Întocmește și eliberează adeverințe din care să rezulte situația terenurilor 
extravilane pentru care agricultorii beneficiază de subvenția APIA. 
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28. Întocmește și eliberează adeverințe din care să rezulte suprafața cultivată de 
agricultori în vederea obținerii subvenției pentru consumul de motorină. 
29. Ține evidența nomenclaturii stradale a comunei Becicherecu Mic și 
eliberează adeverințe din care atestă domiciliul cetățenilor pe raza comunei 
Becicherecu Mic. 
30. Asigură pregătirea documentelor şi rapoartelor în domeniul protecţiei 
mediului. 
31. Inventariază, perdelele de protecţie forestieră, pajiştile, izvoarele şi luciile de 
apă de pe raza localităţii; 
32. Asigură respectarea legislaţiei privind protecţia mediului la întocmirea 
planurilor de urbanism şi de dezvoltare locală prin valorificarea zonelor cu 
potenţial turistic şi a zonelor protejate. 
33. Stabileşte măsurile care se impun pentru menţinerea şi ameliorarea fondului 
peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere 
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a 
captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. 
34. Asigură respectarea regimului de protecţie specială, a zonelor de interes 
turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a 
monumentelor naturii.  
35. Ţine evidenţa zonelor poluate prin depozitarea necontrolată a deşeurilor şi 
propune măsuri de combatere a acestor practici. 
36. Propune măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la 
întreţinerea şi înframuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor 
acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor 
decorativi. 
37. Iniţiază pe plan local proiecte de întreţinere şi de amenajare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică pentru a reduce şi elimina riscul poluării 
necontrolate. 
38. Întocmeşte şi actualizează Registrul Spaţiilor Verzi la nivelul comunei 
Becicherecu Mic.  
39. Întocmeşte şi actulizează planul de calitate a aerului înconjurător şi le supune 
spre aprobare Consiliului Local Becicherecu Mic. 
40. Integrează reglementările care vizează protecţia mediului înconjurător în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
41. Asigură informarea publicului cu privire la proiectele care au impact asupra 
mediului înconjurător şi a calităţii aerului. 
42. Raportează anual autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului 
raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului. 
43. Realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din 
planurile de calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din planurile de acţiune 
pe termen scurt, care intră în responsabilitatea lor, şi asigură fonduri financiare în 
acest scop. 
44. Constată şi sancţionează contravenţional faptele comise cu nerespectarea 
legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 
45. Urmăreşte şi actualizează acordurile şi avizele necesare funcţionării instituţiei 
în domeniile de activitate specific (mediu, salubritate, alimentare cu apă, 
canalizare, etc) 
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46. Ține evidența documentațiilor din care să rezulte perioadele de calamitate 
care au afectat elemente de biosferă (floră și faună) ale teritoriului comunei 
Becicherecu Mic. 
47. Compartimentul Registru Agricol exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau 
alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului. 
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Taxe și Impozite, Juridic și Registru 
Agricol colaborează cu urmatoarele instituţii:  
• Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş;  
• Consiliul Judeţean Timiş; 
• Direcția Generală a Finanțelor Publice Timișoara; 
• Oficiul pentru Registrul Comerțului; 
• Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 
• Camera Notarilor Timiș; 
• Executorii judecătorești; 
• Instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă instanțele judecătorești; 
• Organele fiscale din alte unități administrativ – teritoriale; 
• Ministerul Agriculturii;  
• Direcţia Agricolă Judeţeană Timiş; 
• Administrația Bazinală a Apelor Timiș; 
• Oficiul de Cadastru Agricol şi Organizarea Teritoriului Administrativ Timiş;  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş,  
• Direcţia Sanitar – veterinară Timiş;  
• Asociaţiile de agricultori şi crescători de animale. 
• Alte instituții publice care au competență în domeniile de specialitate ale 
biroului; 
 

2.  BIROUL CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
 

Biroul Contabilitate și Achiziții Publice cuprinde următoarele ramuri: 
Compartiment Contabilitate, Compartiment Achiziții Publice, Compartiment 
Salarizare şi Compartiment Administrativ și Gestiune. Biroul Contabilitate se află 
în directa subordonare a şefului de birou şi în subordonarea indirectă a 
primarului. Atribuţiile Biroului Contabilitate şi Achiziții Publice sunt împărțite în 
patru categorii, pe compartimente, după cum urmează: 
 
A.Compartiment Contabilitate 
  
1. Fundamentează şi întocmeşte anual, la termenele prevăzute de Lege, 
proiectul bugetului local,  
asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării 
bugetului anual.  
2. Asigură şi răspunde de respectarea termenelor şi procedurilor legale de 
elaborare si adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice si 
instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.  
3. Centralizează propunerile de la structurile de specialitate ale Primăriei, din 
subordinea Consiliului Local, de la instituţiile de învaţământ, sănătate, cultură 
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etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, 
executarea lucrărilor ce intră în atribuţiile lor.  
4. Stabileşte, împreună cu Administraţia Financiară a Județului Timiş şi Biroul de 
Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol dimensionarea veniturilor proprii pe 
capitole ale bugetului local.  
5. Urmăreşte periodic realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi 
soluţiile legale pentru  
buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia cu respectarea 
disciplinei financiare.  
6. Întocmește contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestre şi îl supune 
aprobării Consiliului Local.  
7. Verifică şi analizează propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare 
a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre şi de 
utilizare a fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului Local sau 
ordonatorului de credite.  
8. Realizează studiile necesare şi supune aprobării Consiliului Local 
împrumuturile ce trebuie  
efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea 
formelor legale  
pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.  
9. Asigură, pe baza documentatiei tehnico-economice prezentate, fondurile 
necesare pentru buna funcţionare a unităţilor subordonate din domeniul 
învatamântului, asistenţă socială, cultură, sănătate. 
10. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul 
de activitate al  
biroului, în vederea promovării lor in Consiliul Local.  
11. Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu 
prevederile legale în  
vigoare pe urmatoarele acţiuni:  
- contabilitatea mijloacelor fixe si evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel 
încât să raspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor 
fixe; 
- contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;  
- contabilitatea mijloacelor băneşti; 
- contabilitatea deconturilor; 
- contabilitatea cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare. 
12. Prezintă, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte și informări 
privind activitatea biroului în termenul și forma solicitată. 
13. Ţine evidenţa contabilă a tuturor categoriilor de venituri proprii astfel:  
- încasări provenind din venituri cu destinaţie specială si anume: venituri din 
vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat, venituri din fondul pentru 
drumurile publice, venituri din fondul pentru locuinţe, venituri din amortizarea 
mijloacelor fixe, donaţii si sponsorizări, sume acordate de persoane fizice și 
juridice în vederea participării la finanţarea unor acţiuni de interes public; 
- încasări provenind din impozitul pe salarii-cota din impozitul pe salarii datorată 
la bugetul local, conform legislaţiei în vigoare;  
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- venituri provenind din impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor si 
ale altor persoane fizice independente si asociaţii familiale; impozitul pe clădiri și 
terenuri de la persoane fizice;  
-venituri provenind din taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane 
fizice, din impozitul pe veniturile din închirieri de imobile, taxe pentru folosirea 
terenurilor proprietate de stat, folosite în alte scopuri decât pentru agricultură sau 
sivicultură;  
- venituri provenind din impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice, 
taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice, impozitul pe 
spectacole, venituri din valorificarea de bunuri ale instituţiilor publice si venituri 
din vânzarea locuinţelor construite din  
fondul locativ al statului;  
- venituri provenind din vărsăminte din profitul net,  vărsaminte din disponibilităţile 
instituţiilor publice si ale activităţilor autofinanţate;  
- venituri provenind din concesiuni, închirieri, imputaţii si despăgubiri, venituri din 
amenzile şi sancţiunile aplicate potrivit dispozitiilor legale de organele proprii, 
venituri din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii, restituiri din fonduri din 
finantarea bugetara locala a anilor precedenti;  
14. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu prevederile legale;  
15. Urmărește și răspunde de respectarea actelor normative în materie și de 
aplicarea hotarârilor Consiliului Local;  
16. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei 
financiare.  
17. Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea si 
valorificarea tuturor documentelor financiar - contabile pentru aprobare 
ordonatorului principal de credite.  
18. Verifică modul de încasare și cheltuire a sumelor din bugetul local și prezintă 
Primarului si  
Consiliului Local informări privind execuţia bugetară.  
19. Prezintă anual şi ori de câte ori este necesar datele necesare pentru 
evidențierea stării economice  
și sociale a comunei.  
20. Asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor 
materiale şi valorilor bănești ce aparţin comunei şi administrarea 
corespunzătoare a acestora. 
21. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea conform prevederilor Legii a 
controlului financiar preventiv.  
22. Întocmeşte dările de seamă trimestriale și anuale.  
23. Întocmeşte lunar contul de execuţie al cheltuielilor bugetare si balanţa de 
verificare.  
24. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau 
la baza înregistrarilor în contabilitate.  
25. Asigură plata drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul primarului, 
al consilierilor etc.  
26. Asigură încasări prin casierie.  
27. Întocmește şi transmite situaţiile statistice solicitate de organele în drept.  
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28. Urmareşte şi răspunde de respectarea aplicării hotarârilor Consiliului Local, a 
Dispozițiilor primarului și a celorlalte acte normative privind activitatea financiar-
contabilă.  
29. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul 
de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local. 
30. Asigură evaluarea şi reevaluarea bunurilor aflate în patrimoniul comunei, 
conform legii;  
31. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de 
fonduri în vederea elaborării bugetului local, precum şi pentru urmărirea / 
verificarea încasării veniturilor provenite din chirii, redevențe, locaţii de gestiune, 
taxe, impozite.  
32. Asigură asistenţa de specialitate pentru structurile Primăriei comunei 
Becicherecu Mic şi pentru  
instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local.  
33. Compartimentul Contabilitate exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau 
alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului. 
 
B. Compartiment Achiziții Publice 
 
1.Avizează pentru conformitate documentaţiile aferente procedurilor de achiziţie 
publică de la nivelul instituţiei. 
2. Organizează Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice la nivelul comunei 
Becicherecu Mic. 
3. Urmăreşte modul de executare al contractelor de achiziţie a lucrărilor, a 
serviciilor şi a furnizării de bunuri pe care comuna Becicherecu Mic le are în curs. 
4. Întocmeşte şi păstrează arhiva contractelor de achiziţie publică ale comunei 
Becicherecu Mic. 
5. Întocmeşte Programul Anual de Achiziţii Publice al comunei Becicherecu Mic. 
6. Întocmeşte şi actulizează Strategia Anuală de achiziţii publice a comunei 
Becicherecu Mic, cu respectarea programului anual de achiziţii publice. 
6. Colaborează cu celelalte structuri de specialitate la adoptarea și actualizarea 
Strategiei Locală de Dezvoltare a comunei Becicherecu Mic. 
7. Întocmeşte documentaţiile aferente procedurilor de achiziţie publică de la 
nivelul instituţiei. 
8. Întocmeşte şi păstrează arhiva proiectelor locale de investiţii publice ale 
comunei Becicherecu Mic 
9. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialiate al 
primarului pentru a stabili necesităţile fiecărei structuri organizatorice şi pentru a 
cuprinde în strategia de achiziţii nevoile aparatului de specialitate al primarului. 
10. Colaborează cu autorităţile locale sau centrale și organizează şedinţe în 
domeniul achiziţiilor publice. 
11. Ține evidența contractelor de finanțare provenite din surse externe (fonduri 
europene sau fonduri guvernamentale) 
12. Coordonează, organizează şi derulează activităţi de identificare, selectare şi 
procurare informații privind Programele U.E. sau a alte surse externe de 
finanţare nerambursabilă. 
13. Centralizează ofertele şi studiile proiectelor cu posibilităţi de finanţare de 
interes pentru comunitate.  
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14. Întocmește rapoartelor intermediare şi finale vizând derularea Programelor 
U.E. sau a altor  
programe, anual sau de câte ori se solicită.   
15. Promovarea către factorii interesaţi a ofertelor de programe din partea U.E. şi 
a eventualelor  comune înfrăţite cu Becicherecu Mic.  
16. Acordarea de asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor specifice ale 
U.E. la accesarea şi  
implementarea unor proiecte finanţate (cofinanţate) din fonduri ale U.E.  
17. Iniţiază şi dezvoltă unor contacte directe cu principalii finanţatori ai proiectelor 
de dezvoltare locală.  
18. Elaborarează propuneri privind integrarea europeană în probleme care 
privesc comuna Becicherecu Mic.  
19. Colaborează cu structurile asociative ale comunelor în vederea accesării şi 
dezvoltării de proiecte sau programe cu impact regional la nivel local.  
20. Elaborarează, împreună cu instituţiile implicate a unor prognoze orientative şi 
programe de dezvoltare economico - socială locale şi le supune spre aprobare 
Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic.  
22. Colaborează cu instituţiile publice/autorităţile publice în vederea obţinerii 
acordurilor şi avizelor necesare implementării proiectelor locale de investiţie. 
23. Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor care le instrumentează.  
24. Urmareşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
25. Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului 
pentru proiectele de  
hotarâri, în vederea promovării lor în Consiliul local.  
26. Compartimentul Achiziții Publice exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau 
alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului. 
 
 
 
C. Compartimentul Salarizare 
 
1. Efectuează lunar plata drepturilor salariale ale aleșilor locali, funcționarilor 
publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic. 
2. Verifică listele de prezențe ale consilierilor locali la ședințele comisiilor de 
specialitate. 
3. Asigură întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă și ale 
adeverințelor de vechime ale aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic. 
4. Organizează anual programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor 
aparatului propriu şi urmarește efectuarea acestora. 
5. Ţine evidenţa zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediu de 
studii şi a concediului fără plată pentru salariaţii Primăriei comunei Becicherecu 
Mic şi verifică în fiecare zi condica de prezență. 
6. Întocmeşte note de concediu privind concediul de odihnă, concediul medical, 
concediul fără plată şi concediul acordat pentru studiile salariaţilor din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;  
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7. Eliberează adeverinţe solicitate de personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic privind încadrarea, veniturile 
realizate, popriri, împrumuturi C.A.R, giranţi, etc. 
8. Întocmeşte situaţia privind voucherele de concediu solicitate de salariaţii din 
aparatul de specialiate al primarului comunei Becicherecu Mic și asigură 
procurarea acestora în ordinea cererilor. 
9. Întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor de transport pentru persoanele care 
se deplasează cu terenul sau cu mijloacele de transport metropolitane.  
10. Întocmeşte şi ţine evidenţa salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea 
copiilor pâna la 2  
ani.   
11. Eliberează, la cerere, copii de pe carnetele de muncă sau eliberează 
adeverințele de vechime solicitate de salariaţii aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic; 
12. Întocmeşte Registrul pentru evidenţa datelor personale ale salariaţilor 
Primăriei comunei Becicherecu Mic 
13. Asigură publicarea informațiilor publice referitoare la salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 
14. Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor care le instrumentează.  
15. Urmareşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
16. Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului 
pentru proiectele de  
hotarâri, în vederea promovării lor în Consiliul local.  
17. Compartimentul Salarizare exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte 
acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului. 
 
D. Compartimentul Administrativ și Gestiune 
 
1. Asigură condiţiile materiale pentru funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic.  
2. Asigură aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite, materiale de întreţinere, 
obiecte de inventar pentru personalul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic.  
3. Asigură administrarea mijloacelor fixe aflate în gestiune.  
4. Organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, rechizitelor, 
materialelor de  
întreţinere, obiectelor de inventar.  
5. Organizează activitatea de dispecerat a şoferilor şi a ofiţerilor de serviciu la 
domiciliu;  
6. Asigură necesarul și achiziționarea abonamentelor la publicaţii de specialitate 
necesare desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale.  
7. Ţine evidenţa autoturismelor care deservesc Consiliul Local şi Primăria 
comunei Becicherecu Mic;  
8. Efectuează inventarieri anuale sau ori de câte ori este cazul.  
9. Gestionează valorile materiale din magazia aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic. 
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10. Asigură casarea bunurilor care datorită uzurii nu mai pot fi folosite de către 
aparatul de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în exercitarea 
atribuțiilor ce le revin prin fișa postului. 
11. Asigură necesarul echipamentelor de protecție pentru personalul din 
compartimentul de dezvoltare locală și administrarea domeniului public, precum 
și necesarul echipamentelor de protecție al personalului încadrat în Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență. 
12. Asigură necesarul de combustibil pentru autovehiculele aflate în patrimoniu și 
folosite de către instituție. 
13. Verifică și asigură întreținerea autovehiculelor aflate în patrimoniul comunei 
Becicherecu Mic. 
14. Urmărește respectarea consumului de carburant în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare și sesizează depășirea consumului de combustibil. 
15. Colaborează cu celelalte birouri și compartimente ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic în executarea atribuţiilor 
specifice.  
16. Ţine evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează.  
17. Prezintă, la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea  
desfaşurată, în termenul şi forma solicitată.  
18. Întocmeşte situaţii pentru menţinerea în cotele stabilite a cheltuielilor cu 
telefoanele, stabilite  
conform O.G.80/2001 modificate şi propune măsuri de respectare a acestor cote;  
19. Asigură exploatarea la parametrii maximi a centralei telefonice prin utilizarea 
programului de  
taxare;  
20. Asigură colaborarea cu operatorii de telefonie mobilă pentru utilizarea 
serviciilor puse la dispoziţie de acestea (înfiinţarea, mutarea sau desfiinţarea 
numerelor de telefon interioare, directe sau fax-uri, aparate de card, roaming);  
21. Serviciul Administrativ și Gestiune exercită şi alte atribuţii stabilite prin Legi 
sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale 
Primarului.  
  
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Biroul Contabilitate și Achiziții Publice 
colaborează cu următoarele instituţii: 
• Trezoreria Timişoara;  
• Administraţia Financiară a municipiului Timişoara;  
• Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de 
Stat Timiş;  
• Instituţii de asistenţă socială;  
• Instituţii de învaţământ;  
• Instituţii de cultură;  
• Instituţii sanitare;  
• Servicii publice de subordonare locală.  
• Instituţia Prefectului Judeţul Timiş - Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii 
Externe  
• Consiliul Judeţean Timiş - Direcţia de Integrare Europeană  
• Asociaţia Comunelor din România  
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• Federaţia Autorităţilor Locale din România  
• Camera de Comerţ şi Industrie Timiş  
• Departamentul de Promovare şi Integrare Europeană  
• Departamentul de Consultanţă pentru Dezvoltarea Afacerilor  
• Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Timiş;  
• Regiile şi societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local 
Becicherecu Mic;  
• Ambasade;  
• Instituţii Internaţionale;  
• Federaţia Autorităţilor Locale din România;  
• Asociaţia Comunelor din România;  
• Finanţatori fonduri nerambursabile;  
• Organizaţii neguvernamentale şi uniuni patronale;  
• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş;  
• Poliţia Municipiului Timiş;  
• Direcţia de Sănătate Publică Timiş;  
• Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale Timiş;  
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş;  
• Direcţia Judeţeană de Protecţie Socială Timiş;  
• Direcţia Judeţeana de Statistică Timiş; 
• Alte compartimente ale Primăriei sau cu alte instituţii ce pot furniza datele 
necesare promovării de programe U.E. 
• Operatorii de telefonie fixă şi mobilă;  
• Operatorii economici care furnizează materialele necesare funcţionării 
instituţiei; 
 

3. SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE   
                                  
Secretarul unității administrativ – teritoriale răspunde de organizarea 
următoarelor activități: Resurse Umane, Stare Civilă, Relația cu Consiliul Local, 
Relația cu Primarul, Sistemul de Control Intern Managerial și Compartimentul de 
Asistență Socială. 
 
A.Compartiment Resurse Umane  
 
A. Atribuţiile Compartimentului Resurse Umane sunt:  
1. Asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea funcționarilor 
publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic; 
2. Acordă îndrumare unităţilor bugetare de subordonare locală în realizarea unei 
salarizări corecte a personalului acestora.  
3. În colaborare cu Biroul Contabilitate și Achiziții Publice stabileşte necesarul 
fondului de salarii şi alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de 
buget şi urmăreşte folosirea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a 
acestuia.  
4. Efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic.  
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5. Întocmeşte proiectele de dispoziţii şi celelalte lucrări privind încadrarea şi 
promovarea în muncă  
şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de Lege.  
6. Efectuează lucrările legate de încadrarea, pensionarea şi încetarea 
contractului de muncă, pentru  
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic.  
7. Efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, 
pensionarea şi încetarea raportului de muncă, pentru funcţionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic.  
8. Asigură înregistrarea şi păstrarea fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale ale personalul contractual, a rapoartelor de evaluare ale 
functionarilor publici şi a fişelor posturilor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic.  
9. Eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu a salariaţilor Primăriei, 
precum şi a consilierilor locali.  
10. Organizează concursuri şi examene în vederea ocupării posturilor vacante.  
11. Răspunde de organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs și a comisiei 
de contestații și asigură secretariatul acestora.  
12. Întocmeşte situaţii statistice legate de salarizarea şi numarul de personal al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic, cerute de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş şi Direcţia Finanţelor Publice sau alte 
instituții de stat care solicită aceste statistici.  
13. Întocmeşte contractele individuale de muncă şi urmareste respectarea lor.  
14. Întocmeşte şi ţine evidenţa Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor 
privind evidenţa funcționarilor publici și a personalului contractual al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;  
15. Asigură întocmirea, completarea şi păstrarea dosarelor profesionale şi 
personale ale funcţionarilor publici încadrați în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic; 
16. Întocmește și transmite către ANFP Planul de ocupare al Funcțiilor din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
17. Întocmește și transmite către ANFP Planul Anual de Formare Profesională a 
funcționarilor publici încadrați în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic.  
18. Ţine evidenţa şi întocmeşte Registrul Declaraţiilor de Interese;  
19. Ţine evidenţa și întocmește Registrul Declaraţiilor de Avere;  
20. Întocmeşte şi ţine evidenţa Listei pentru avansare şi promovare a 
funcţionarilor publici;  
21. Prezintă, la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea  
desfăşurată, în termenul şi forma solicitată.  
22. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul 
de activitate al  
serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.  
23. Introduce şi actualizează programul conţinând datele funcţionarilor publici şi 
comunică în termen de 10 zile orice modificare intervenită în situaţia acestora la 
Agenţia Naţională Funcţionarilor  
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Publici;  
24. Acordă asistență șefilor de birouri și personalului care are obligația de a 
efectua evaluarea activității și performanțelor funcționarilor publici și personalului 
contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului 
25. Compartimentul Resurse Umane exercită şi alte atribuţii stabilite prin Lege 
sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale 
Primarului. 
 
B. Compartiment Stare Civilă 
 
1. Asigură înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în registrele de naştere, 
căsătorie, deces şi  
eliberează certificate de stare civilă.  
2. Asigură oficierea căsătoriilor în cadrul solemn prevazut de lege.  
3. Eliberează, la cerere persoanelor îndreptăţite, duplicatele certificatelor de 
stare civilă.  
4. Întocmeşte, după actele de stare civilă, buletinele statistice - pe categorii de 
acte - pe care le  
înainteaza lunar Direcţiei Judeţene de Statistică Timiş.  
5. Înaintează lunar la Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului 
Timişoara, buletinele de identitate/cărțile de identitate ale decedaților înregistraţi 
în luna anterioară.  
6. Înaintează lunar la Comandamentul Militar Judeţean Timiş, livretele militare 
ale decedaţilor  
care aveau obligaţii militare.  
7. Operează pe actele de stare civilă, schimbările intervenite în starea civilă a 
persoanelor potrivit  
sentinţelor judecătoreşti rămase definitive, cu privire la:  
• stabilirea filiaţiei;  
• tăgada paternităţii;  
• declararea judecătorească a morţii;  
• adopţia;  
• desfacerea adopţiei;  
• divorţul;  
• încuviinţarea purtării numelui;  
• rectificarea sau completarea actelor de stare civilă;  
• schimbarea numelui pe cale administrativă.  
8. Comunică organelor prevăzute de lege (din administraţia publică) orice 
modificare survenită în  
starea civilă a persoanelor, întocmind şi înaintând menţiunile prevăzute de lege.  
9. Întocmeşte documentaţia şi asigură transcrierea în registrele de stare civilă 
româneşti a actelor sau certificatelor de stare civilă întocmite în străinătate.  
10. Operează menţiunile de stare civilă pentru fapte de stare civilă produse în 
străinătate cu aprobarea Direcţiei Evidenţa Populaţiei București.  
11. Din oficiu, promovează în instanţă acţiuni privind rectificarea, completarea 
sau anularea actelor de stare civilă.  
12. Întocmeşte şi înaintează Poliţiei comunei Becicherecu Mic comunicările de 
modificări, potrivit reglementărilor în materie.  
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13. Asigură securitatea certificatelor de stare civilă, păstrarea şi conservarea 
registrelor şi a celorlalte  
documente de stare civilă şi înaintează după completare registrele de stare 
civilă, ex. II, la Consiliul Judeţean Timiş.  
14. Conduce evidenţa naşterilor, casătoriilor şi deceselor în indexe anuale.  
15. Stabileşte necesarul de registre şi certificate de stare civilă şi a celorlalte 
imprimate utilizate în activitatea de stare civilă.  
16. Asigură reconstituirea registrelor de stare civilă pierdute, distruse total sau 
parţial.  
17. Întocmeşte anexele I, II sau III, după caz, pentru deschiderea procedurii 
succesorale.  
18. Primeşte şi verifică documentaţia pentru acordarea livretelor de familie. 
19. Gestionează, completează şi eliberează livretele de familie tinerilor casătoriţi 
la încheierea căsătoriei şi familiilor care au în întreţinere mai mult de doi copii.  
20. Înregistrează şi arhivează cererile pe baza cărora s-au eliberat livretele de 
familie.  
21. Actualizează datele în livretul de familie la cererea persoanei interesate în 
urma modificărilor intervenite în statutul civil al acesteia sau în componenţa 
familiei.  
22. Ţine evidenţa livretelor de familie în registre speciale cu termen de pastrare 
permanent.  
23. Constată contravenţiile şi aplică sanctiunile în cazul nerespectarii obligaţiilor 
ce revin titularilor de livrete conform art. 11 din H.G. nr. 495/1997.  
24. Asigură conservarea, evidenţa şi securitatea registrelor de eliberare a 
livretelor de familie.  
25. Eliberează duplicate ale livretelor de familie în caz de pierderi, furt sau 
distrugere.  
26. Ţine evidenţa şi arhivează livretele anulate conform H.G. nr. 495/1997.  
29. Prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea  
serviciului, în termenul şi forma solicitată.  
30. Compartimentul Stare Civilă exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte 
acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului. 
 
 
C. Relația cu Consiliul Local 
 
1. Asigură procedura de elaborare, verificare şi adoptare a hotărârilor Consiliului 
Local, precum şi a tuturor celorlalte acte emise în numele Consiliului Local din 
punct de vedere al legalității acestora, în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 
proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.  
2. Asigură convocarea Consiliului Local în şedinţele ordinare şi extraordinare.  
3. Asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes 
general, precum datele şi locul de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local. 
4. Pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local întreaga documentaţie legată de 
şedinţele Consiliului, precum şi actele normative care au legatură cu activitatea 
Consiliului local; materialele  
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înscrise în ordinea de zi a şedinţelor ordinare vor fi prezentate cu cel puţin 5 zile 
înainte de şedinţă, iar cele pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile 
înainte.  
5. Elaborează proiectele ordinii de zi ale şedintelor Consiliului Local şi îndrumă 
iniţiatorii  proiectelor de hotarâri să prezinte aceste materiale la timp, întocmite 
corespunzător, însoţite de avizele necesare comisiilor de specialitate şi de 
rapoartele serviciilor de specialitate.  
6. Comunică Instituției Prefectului, în termenul prevazut de lege, hotărârile 
adoptate de Consiliul Local. 
7. Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile în termenele prevăzute de lege.  
8. Asigură îndosarierea proceselor – verbale ale şedinţelor precum şi a 
documentelor dezbătute în şedinţele consiliului în dosare speciale şi răspunde de 
păstrarea lor, până la arhivarea acestora în arhiva generală a comunei.  
9. Legalizează semnături şi confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, cu 
excepţia celor care  
se eliberează de autorităţile publice centrale sau care nu intră în sfera lui de 
competență.  
10. Întocmeşte, împreună cu alte compartimente, informări privind aducerea la 
îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărâri.  
11. Prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată.  
12. Compartimentul Relaţia cu Consiliul Local exercită şi alte atribuţii stabilite prin 
legi sau alte acte  
normative prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului. 
 
D. Relația cu Primarul 
 
1. Asigură procedura de elaborare, verificare şi adoptare a dispozițiilor 
Primarului, precum şi a tuturor celorlalte acte emise în numele Primarului din 
punct de vedere al legalității acestora, în ceea ce priveşte conţinutul şi forma 
proiectului prezentat pentru adoptare sau semnare.  
2. Avizează pentru legalitate actele primarului. 
3. Aduce la cunoştinţa celor interesaţi dispozițiile în termenele prevăzute de lege. 
4. Asigură asistența juridică la încheierea protocoalelor și a parteneriatelor de 
către primarul comunei Becicherecu Mic. 
5. Comunică primarului toate Hotărârile Consiliului Local Becicherecu Mic. 
6. Asigură, împreună cu personalul compartimentului juridic, reprezentarea în 
instanță a primarului și instituției din care face parte. 
7. Monitorizează punerea în executare a Hotărârilor Consiliului Local 
Becicherecu Mic și sesizează situațiile în care executarea acestora nu este 
posibilă. 
8. Asigură elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului 
de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic. 
9. Asigură elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară, Etică și Deontologie 
Profesională al aparatulu de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic. 
10. Asigură organizarea ședințelor de personal pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic. 
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11. Centralizează și repartizează spre soluționare plângerile, sesizările și 
reclamațiile îndreptate către personalul încadrat în aparatul de specialitate al 
primarului. 
12. Participă la audiențele primarului, atunci când este solicitat. 
13. Asigură procedurile necesare funcționării instituției în cazul vacanței funcției 
primarului. 
14. Întocmește Raportul Anual de Activitate al primarului. 
15. Întocmeşte Raportul de activitate anual al aparatului propriu şi al unităţilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic prin centralizarea 
rapoartelor date de conducătorii acestora; 
16. Convoacă și organizează ședințele personalului de conducere din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic. 
17. Prezintă, la cererea Primarului, rapoarte şi informări privind activitatea 
compartimentului, în termenul şi forma solicitată. 
18. Compartimentul Relaţia cu Primarul exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi 
sau alte acte normative prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale 
Primarului. 
 
E. Sistemul de control intern managerial 
 
1. Întocmeşte şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Primăriei comunei Becicherecu Mic; 
2. Urmăreşte funcţionalitatea compartimentelor de specialitate şi a serviciilor 
publice şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii în soluţionarea 
problemelor contribuind la organizarea unor activităţi sau servicii;  
3. Stabilişte măsurile care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor 
publice, inclusiv pentru regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea 
Consiliului Local;  
4. Întocmeşte programul pentru proiectarea, implementarea, certificarea, 
supravegherea şi menţinerea sistemului de control intern managerial (SCIM) 
conform standardelor internaționale ISO, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic;  
5. Desfăşoara auditul de evaluare (diagnosticare) a situaţiei existente la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;  
6. Întocmeşte proiectul de hotărâre pentru aprobarea de către Consiliul local al 
comunei Becicherecu Mic, a organigramei, statelor de funcții și de personal, 
împreuna cu anexele legale;  
7. Acordă sprijin și îndrumare unităților bugetare aflate în subordine la întocmirea 
propriilor state de funcții și de personal. 
8. Analizează situaţia existentă şi întocmeşte raportul de audit, evidenţiind 
neconformităţile faţă de cerinţele ISO şi prezentând propunerile privind paşii de 
urmat în vederea implementarii sistemului;  
9. Prezintă conducerii instiţutiei (persoanei din managementul de vârf care 
participă la proiectarea,  
implementarea, certificarea, menţinerea şi supravegherea sistemului) raporul de 
audit cu principalalele neconformităţi şi propunerile de măsuri corective.  
10. Realizează instruirea personalului în vederea construirii, implementării şi 
certificării unui SCIM în conformitate cu cerinţele ISO pe etape şi niveluri;  
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11. Desfăşoară audituri de evaluare a implementării SCIM;  
12. Urmăreşte ordonarea şi disciplinarea activităţilor, în sensul creşterii eficienţei 
şi eficacităţii serviciilor;  
13. Întocmeşte rapoarte de audit corespunzătoare, care includ neconformităţile 
constatate, programul de măsuri corective/preventive şi criteriile privind alegerea 
unui organism certificator potrivit;  
14. Stabileşte împreună cu reprezentantul managementului de vârf şi cu 
directorii/şefii serviciilor, care sunt măsurile corective pentru neconformităţile 
consemnate;  
15. Justifică alegerea organismului de certificare;  
16. Pune la dispoziţia organismului de certificare toate documentele necesare 
pentru desfăşurarea  
auditului în scopul certificării;  
17. Supraveghează sistemul de management al calităţii după certificare, în 
sensul aplicării principiului “IMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ”. 
18. Asigură circulaţia documentelor adresate Primăriei Becicherecu Mic şi 
Consiliului Local precum şi comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
şi răspunde de respectarea termenelor;  
19 Asigură prin serviciul de specialitate activitatea de secretariat la cabinetele 
conducerii aparatului de specialitate al primarului Comunei Becicherecu Mic;  
20. Coordonează activitatea de arhivă şi asigură asistenţa de specialitate în 
redactarea documentelor  
pentru toate compartimentele aparatului de specialiatate al primarului comunei 
Becicherecu Mic; 
21. Identifică riscurile la nivelul activitățiilor desfășurate în instituții și acordă 
asistență șefilor de birouri pentru identificarea riscurilor la nivelul proprilor entități. 
22. Colaborează cu echipa de gestionare a riscurilor și cu comisia de 
monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial. 
23. Asigură asistență la întocmirea documentelor manageriale de către comisia 
de implementare a sistemului de control intern managerial. 
24. Păstrează exemplarul I din procedurile operaționale comunicate către 
birourile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic. 
25. Compartimentul Sistem de control intern managerial exercită şi alte atribuţii 
stabilite prin legi sau alte acte normative prin hotarâri ale Consiliului local sau 
dispoziţii ale Primarului. 
 
F. Compartiment Asistență Socială 
 
1. Primește şi înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social, alocaţiei 
pentru copiii nou-născuţi în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi 
a H.G. 50/2011 de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, care stabilesc criteriile 
de acordare a ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, a alocaţiei 
pentru copiii nou-nascuţi, a ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac 
serviciul militar obligatoriu precum şi a ajutoarelor de urgenţă; 
2. Primește şi înregistrează cererile de acordare a mesei la cantina de ajutor 
social, în conformitate cu Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 
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3. Primește şi înregistrează cererile pentru internarea persoanelor in instituţii de 
ocrotire socială sau pentru asistarea persoanelor în vârstă la încheierea actelor 
notariale (conform Legii 17/2000); 
4. Primește şi înregistrează cererile și documentaţia în vederea angajării 
asistenţilor personali ai bolnavilor cu handicap grav, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 448/2006, ale HG nr.268/2007 şi ale H.G. 427/2001; 
5. Efectuează anchetele sociale pentru soluţionarea cererilor adresate 
compartimentului; 
6. Întocmește referate cu propuneri în vederea soluţionării cererilor primite; 
7. Își asumă răspunderea pentru corectitudinea primirii documentaţiilor, pentru 
respectarea normelor legale în vigoare şi pentru corectitudinea şi veridicitatea 
celor constatate în cursul anchetelor sociale; 
8. Elaborează rapoarte lunare către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Socială 
cu situaţia ajutorului social şi plăţile efectuate. 
9. Întocmește dispoziţii şi rapoarte de specialitate pentru: tutele minori, tutele 
bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviinţare vânzare bunuri minori şi 
bolnavi, contracte întreţinere pentru persoane vârstnice, muncă neremunerată, 
nume - prenume copii abandonaţi, acordare/suspendare/încetare ajutor social, 
încadrare/suspendare/încetare contracte individuale de muncă pentru asistenții 
personali ai persoanelor cu handicap. 
10. Comunică dispoziţiile către petenţi şi urmărește aducerea lor la îndeplinire.  
11. Efectuează anchete sociale pentru divorţuri, minori infractori, persoane 
vârstnice, alocaţii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amânarea sau 
întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, pentru 
curatorii sau tutorii care au domiciliul în Becicherecu Mic la solicitarea altor 
instituţii; 
12. Asistă minori şi persoanele vârstnice la încheierea actelor notariale şi 
participrea la audierea minorilor, care nu au alţi reprezentanţi legali, de către 
organele de cercetare penală; 
13. Verifică anuală sau de câte ori este nevoie tutelele minorilor şi persoanelor 
puse sub interdicţie judecătorească; 
14. Întocmește documentaţia necesară restituirii anumitor sume de bani, 
consemnate pe numele minorilor sau bolnavilor şi controlează modul în care sunt 
cheltuite sumele, în limitele legii și cu respectarea dreptului la viața privată; 
15. Verifică situaţia copiilor abandonaţi în instituţiile sanitare sau de ocrotire; 
16. Îndosariază documentele conform nomenclatorului şi completează opis-urile 
de evidenţă a acestora; 
17. Primeşte, verifică şi înregistrează documentaţia în vederea acordării 
indemnizaţiei de naştere mamelor care au născut mai mult de un copil; transmite 
documentaţia săptamânală Administraţiei Serviciilor Social Comunitare în 
vederea acordării drepturilor băneşti.  
18. Primeşte, verifică şi înregistrează documentaţia în vederea acordării alocaţiei 
de stat pentru copiii  
cu vârsta între 0-7 ani si pentru alocaţia suplimentară. 
19. Identifică problemelor economice şi sociale ale comunei care intră sub 
incidenţa asistenţei acordate de U.E 
20. Convoacă semestrial Consiliul Comunitar Consultativ al comunei 
Becicherecu Mic pentru a discuta situația persoanelor aflate în situații dificile. 
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21. Întocmește semestrial raportul privind asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap. 
22. Asigură acordarea drepturilor persoanelor cu handicap în conformitate cu 
prevederile Legii nr.448/2006. 
23. Asigură consilierea tutorilor temporari pentru copii a căror părinți au plecat la 
muncă în străinătate. 
24. Stabilește și urmărește îndeplinirea măsurilor de protecție a minorilor în cazul 
în care acest lucru se impune. 
25. Asigură asistență la implementarea proiectelor de construire a locuințelor 
sociale conform prevederilor Legii nr.152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
26. Compartimentul Asistență Socială exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi 
sau alte acte normative prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale 
Primarului. 
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Secretarul Comunei Becicherecu Mic 
colaborează cu:  
• Instanţe judecatoreşti;  
• Parchetele de pe lânga instanțele judecătorești;  
• I.G.P.R. prin entitățile aflate în subordine;  
• Comandamentul Militar al Judeţului Timiş;  
• Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş;  
• Direcţia Sanitară Timiş.  
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş;  
• Consiliul Judeţean Timiş;  
• Instituţia Prefectului Judeţul Timiş;  
• Guvernul României:  
• Serviciile publice de subordonare locală; 
• Agenţia Judeţeană de Protecţie Socială Timiş;  
• Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Timş;  
• Agenția Națională a Funcționarilo Publici; 
• Mass-media locală şi centrală. 
• Alte instituții publice care au atribuții în domeniile de activitate;  
 

4. COMPARTIMENTUL DE URBANSIM ŞI CONSTRUCŢII  
 
Compartimentul urbanism și constucții subordonat în relaţiile de serviciu 
Primarului comunei. Compartimentul de urbanism şi construcţii are următoarele 
arii funcţionale: Urbanism și Dezvoltare Locală, Autorizare Construcţii şi 
Disciplină în Construcţii. 
 
A. Urbanism:  
 
1. Coordonează activităţile de: 
- urbanism, amenajarea teritoriului; 
- autorizare în constructii; 
- cadastru imobiliar - edilitar; 
- disciplina în constructii si urbanism; 
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- dezvoltarea si reabilitarea zonelor rezidentiale in comuna Becicherecu Mic. 
2. Întocmeşte programe de organizare, dezvoltare urbanistică şi de amenajare a 
teritoriului administrativ al comunei Becicherecu Mic şi asigură urmarirea 
realizării lor conform prevederilor legale.  
3. Iniţiază întocmirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului pe 
teritoriul administrativ al comunei Becicherecu Mic ce se execută din bugetul 
local sau din alte fonduri și avizează toate documentaţiile de urbanism și 
amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice şi juridice pe teritoriul 
localităţii.  
4. Se îngrijește de aplicarea prevederilor planului urbanistic general şi a 
regulamentului de urbanism  
aferent pe care apoi le detaliază şi reglementează prin planurile de urbanism 
zonale şi de detaliu şi prin autorizaţiile de construire și de desfiinţare.  
5. Organizează consultarea cetăţenilor în vederea avizării şi  aprobării planurilor 
de urbanism în conformitate cu prevederile legale.  
6. Asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale şi a 
tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora.  
7. Propune măsurile pentru reabilitarea unor zone şi puncte din comuna 
Becicherecu Mic în vederea  
ridicării gradului de utilitate și estetică rurală în conformitate cu documentaţiile de 
urbanism aprobate conform Legii.  
8. Propune Consiliului Local noi zone de dezvoltare urbanistică a comunei 
Becicherecu Mic.  
9. Participă, ca reprezentant al administrației locale, la lucrările Comisiei de 
sistematizare a circulaţiei rutiere.  
10. Asigură emiterea certificatelor de urbanism, a acordurilor unice şi 
autorizaţiilor de construire şi  
desfiinţare pe teritoriul comunei Becicherecu Mic, în conformitate cu 
competenţele stabilite prin  
legislaţia în vigoare.  
11. Asigură şi urmareşte respectarea disciplinei în construcţii şi urbanism.  
12. Urmăreşte şi asigură aplicarea corecta a Legii cadastrului si a publicităţii 
imobiliare şi urmăreşte  
proiectarea lucrărilor de cadastru imobiliar, edilitar și a băncilor de date urbane 
conform HG nr. 521/1997.  
13. Colaborează cu celelalte direcţii şi compartimente pentru stabilirea 
necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmăreşte modul de 
utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de urbanism, 
amenajarea teritoriului, cadastru și protecţia mediului.  
14. Urmărește întocmirea bazei de date computerizate în domeniile de activitate 
ale compartimentului.  
15. Propune Primarului promovarea proiectelor de hotărâri în domeniu, răspunde 
de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarâri, în 
domeniile de activitate ale compartimentului;  
16. Asigură şi răspunde de promovarea proiectelor de hotărâri în faţa comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local în vederea adoptării acestora în şedinţele 
Consiliului Local;  
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18. Asigură prezenţa salariaţilor corespunzător domeniului de activitate la 
expertizele ce se efectuează în dosarele în care Consiliul Local este parte 
procesuală;  
19. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termen legal;  
20. Ia măsuri pentru respectarea prevederilor Legii privind aprobarea tacită şi a 
Legilor privind asigurarea transparenţei decizionale în administraţie;  
21. Compartimentul Urbanism exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte 
acte normative, prin hotarâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.  
  
B. Autorizaţii Construcţii:  
 
1. Eliberează certificate de urbanism.  
2. Eliberează autorizaţii de construire – reconstruire, modificare, extindere, 
reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, 
căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier rural, 
amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe, pasaje, excavări, construcţii provizorii de 
şantier şi a altor lucrări prevazute de Lege.  
3. Eliberează autorizaţii de desfiinţare pentru toate lucrările menţionate anterior.  
4. Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizaţii de construire şi 
certificate de urbanism.  
5. Eliberează certificate de urbanism pentru schimbarea destinaţiei construcţiilor.  
6. Eliberează avizul Consiliului local Becicherecu Mic în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru construcţii situate 
în extravilanul comunei Becicherecu Mic, la cererea Consiliului Judeţean.  
7. Propune măsurile de intrare în legalitate a construcţiilor executate fără 
autorizaţii sau prin nerespectarea autorizaţiilor.  
8. Împreună cu personalulul de la Disciplină în Construcţii stabileşte măsurile ce 
se impun în cazul abaterilor de la documentaţia autorizată.  
9. Organizează şi întocmeşte banca de date a serviciului, în vederea întocmirii 
băncii de date computerizate.  
10. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Becicherecu Mic, după caz, şi completează avizele comisiilor cu date ce 
privesc domeniul de activitate a serviciului.  
11. Ţine evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează şi urmăreşte arhivarea 
acestora, pentru care răspunde.  
12. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
13. Întocmeşte informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local şi a 
Primarului, în termenul şi  
formă solicitate.  
14. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul 
de activitate al compartimentului, în vederea promovării în Consiliul Local.  
15. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin Legi sau alte acte normative, prin hotarâri 
ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.  
 
C. Disciplină în Construcţii:  
 
1. Asigură respectarea disciplinei în construcţii şi urbanism conform 
competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.  
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2. Întocmeşte planurile trimestriale de control, de păstrare a disciplinei în 
construcţii, astfel încât fiecare stradă va fi verificată cel puţin o dată pe trimestru, 
plan supus aprobării Primarului.  
3. Urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor trimestriale 
şi a programului de  
control săptămânal întocmit de seful biroului pe baza sesizărilor înregistrate.  
4. Notează săptămânal din Registrul Serviciului Autorizare Constructii 
autorizaţiile de construcţii sau de desfiinţări eliberate şi urmăreşte realizarea 
construcţiilor conform autorizaţiilor şi termenelor prevăzute.  
5. Întocmeşte note de constatare în urma verificărilor în teren a cazurilor sesizate 
şi dispune măsuri pentru intrarea în legalitate conform legislaţiei în vigoare, în 
termen de 30 de zile de la data înregistrarii.  
6. Primeşte de la Compartimentul Dezvoltare Rurală și Administrarea Domeniului 
Public și Privat avizele de începerea lucrărilor pentru reţele tehnico edilitare ce 
se execută pe domeniul public şi urmăreşte încadrarea în termenele şi condiţiile 
propuse.  
7. Întocmeşte, când este cazul, procesele verbale de contravenţii, conform Legii 
nr. 50/1991 şi asigură respectarea măsurilor dispuse.  
8. Stabileşte măsurile ce se impun (demolare, modificare, etc.) în cazul abaterilor 
de la documentaţia autorizată.  
9. În cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenţii, la 
termenele impuse, întocmeşte referate pentru Biroul Taxe și Impozite, Juridic și 
Registru Agricol în vederea acţionării în instanţă.  
10. Urmăreşte cu sprijinul Biroului Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol 
modul de soluţionare a proceselor verbale de contravenţii, respectiv darea lor în 
debit sau rezoluţia instanţelor judiciare.  
11. Urmăreşte regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor 
autorizate pe baza declaraţiilor înregistrate.  
12. Transmite organelor teritoriale financiare lista cu beneficiarii autorizaţiilor de 
construire ce nu au  
transmis declaraţiile cu valoarea finală a lucrărilor pentru stabilirea taxei de 
regularizare în vederea sancţionării conform Legii nr. 227/2015.  
13. Urmăreste stabilirea penalizărilor pentru neplata valorii regularizate a taxei de 
autorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015.  
14. Transmite Biroului Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol, lista cu 
beneficiarii autorizaţiilor de construire ce nu au plătit diferenţele de taxe de 
autorizare si penalizările stabilite conform Legii nr. 227/2015, în vederea iniţierii 
executării silite.  
15. Participă la recepţia construcţiilor autorizate în baza înştiinţărilor transmise la 
Primaria comunei Becicherecu Mic de titularii autorizaţiilor.  
16. Ţine evidenţa actelor ce le instrumentează şi a proceselor verbale de 
constatare a contravenţiilor.  
17. Asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu 
prevederile legale.  
18. Prezintă, la cererea Consiliului local şi a Primarului, rapoarte si informari 
privind activitatea compartimentului, în termenul şi forma solicitată.  
19. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în  domeniul 
de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local.  



36 

 

20. Colaborează cu Biroul Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol referitor la 
terenurile care fac obiectul unor litigii cu comuna Becicherecu Mic, efectuează 
analize referitoare la expertizele în construcţii.  
21. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin Legi sau alte acte normative, prin hotarâri 
ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.  
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Urbanism și Construcții 
colaborează cu urmatoarele instituţii:  
• Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş;  
• Consiliul Judeţean Timiş;  
• Institutul de Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Timiş;  
• Curtea de Conturi;  
• Oficiul de Cadastru Agricol şi Organizarea Teritoriului Administrativ Timiş;  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş,  
• Inspectoratul Judeţean de Cultură Timiş;  
• Grupul Judeţean de pompieri Timiş;  
• Instituţii de proiectare – cercetare în domeniu. 
• Inspectoratul de Sănătate Publică Timiş;  
• Direcţia Sanitar – veterinară Timiş;  
 

5. COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI ARHIVĂ GENERALĂ 
 
Compartimentul Activităţi Culturale şi Arhivă Generală cuprinde 2 ramuri: 
Activităţi Culturale şi Arhivă Generală. Principalele atribuţii ale Compartimentului 
Activităţi Culturale şi Arhivă Generală sunt: 
 
A. Activităţi Culturale: 
 
1. Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului cultural al comunei Becicherecu Mic, 
în formele sale instituţionalizate şi atragerea personalităţilor culturale, în vederea 
implicării lor în susţinerea unor acţiuni de profil.  
2. Asigurarea legăturilor cu unităţile de cultură aflate în subordinea Primăriei şi 
sprijinirea acestora în rezolvarea propriilor activităţi.  
3. Elaborarea unor programe de implicare a instituţiilor profesioniste de cultură în 
viaţa comunităţii şi a şcolii. 
4. Promovarea schimburilor culturale intercomunitare şi internaţionale sprijinirea 
comunităţilor etnice în proiecte de interes local ce vizează actul educaţional;  
5. Elaborarea de planuri şi propuneri privind implicarea şcolii, a cadrelor didactice 
şi cea a elevilor în viaţa comunităţii.  
6. Iniţierea de acţiuni şi propuneri privind stimularea performanţelor şcolare 
extracurriculare.  
7. Iniţierea, elaborarea şi coordonarea unor programe de educaţie civică şi 
comunitară, cu implicarea unităţilor de învaţământ.  
8. Stimularea înființării unor Asociaţii şi cluburi ale elevilor, a revistelor şcolare, a 
activităţii cultural-artistice în şcoli.  
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9. Redactarea şi tehnoredactarea diplomelor, invitaţiilor, caietelor-program, 
afişelor, programelor manifestărilor cultural-artistice tradiţionale, precum şi ale 
celor cu caracter ocazional rezolvarea problemelor organizaţionale.  
10. Asigurarea materialelor documentar-programatice, cu privire la activităţile 
legate de Instituţia Cetăţenilor de Onoare. 
11. Elaborarea proiectului agendei cultural – sportive al comunei Becicherecu 
Mic pentru fiecare an. 
12. Organizează şi gestionează activitatea Bibliotecii “Dimitrie Ţichindeal” 
Becicherecu Mic. 
13. Colaborează cu ansamblurile folclorice din comuna Becicherecu Mic. 
14. Compartimentul Activităţi Culturale exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi 
sau alte acte normative prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale 
Primarului. 
 
B. Arhivă Generală: 
 
1. Păstrează arhiva aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu 
Mic, preia periodic, de la compartimentele de specialitate documentele care 
trebuie păstrate în arhivă. 
2. Efectuează împreună cu personalul specializat în domeniul arhivistic din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic, 
operaţiunea de selecţionare a arhivei pe baza inventarelor întocmite de fiecare 
compartiment în parte şi a indicatorului termenelor de păstrare a diverselor 
documente.  
3. Organizează activitatea şi răspunde de arhivarea, în condiţiile legii, a tuturor 
documentelor emise de Consiliul local şi Primar în numele acestora;  
4. Eliberează sub semnatura secretarului comunei Becicherecu Mic sau a 
primarului, copii de pe orice act din arhiva Primăriei sau Consiliului local, în afara 
acelora cu caracter secret, stabilite în condiţiile legii.  
5. Îndrumă activitatea de luare a măsurilor legale de conservare şi selecţionare a 
fondului arhivistic.  
6. Controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia activităţii de 
arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii.  
7. Desfăşoară activităţi pentru organizarea arhivei aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic. 
8. Întocmeşte acte de vechime în muncă pentru foştii membri CAP de pe raza 
comunei Becicherecu Mic. 
9. Compartimentul Arhivă Generală exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau 
alte acte normative prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului. 
 
În exercitarea atributiilor ce ii revin Compartimentul Activități Culturale și Arhivă 
Generală colaborează cu:  
• Instituţia Prefectului Judeţul Timiş 
• Consiliul Judetean Timiş  
• Instituţiile publice ale Statului 
• Alte unităţi administrativ – teritoriale 
• Cetăţenii români sau străini 
• Instituţii culturale;  



38 

 

• Institutul Naţional de Arhivă;  
• Mass-media locală şi centrală. 
 

6. CABINETUL PRIMARULUI  
 
Cabinetul Primarului este organizat de către Primarul Comunei Becicherecu Mic 
şi cuprinde 3 ramuri: Compartimenul Comunicare şi Promovare, Compartimentul 
Secretariat şi Registratură Generală şi Compartimentul Relaţii cu Publicul. 
Principalele atribuţii ale Cabinetului Primarului sunt: 
 
A. Atribuţiile Compartimentului Comunicare şi Promovare sunt:  
 
1. Colaborează cu celelalte birouri pentru obţinerea de informaţii de interes public 
cerute de Mass  
– Media; 
2. Asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică;  
3. Stabilește contacte şi realizează comunicarea eficientă cu reprezentanţii 
Mass– Media;  
4. Redactează şi transmit comunicatele de presă, prin fax sau telefon;  
5. Organizează conferinţele de presă, pentru ca reprezentanţii aparatului de 
specialitate ai primarului comunei Becicherecu Mic să poată interacționa direct 
cu cei care, prin scris sau prin imagine, reflectă activitatea depusă de aceasta şi 
pentru a avea un dialog necenzurat şi sincer, menit să fie în slujba cetaţenilor din 
comuna Becicherecu Mic;  
7. Pregătește, organizează şi promovează manifestările cultural-artistice majore, 
desfăşurate cu sprijinul sau sub egida comunei Becicherecu Mic; 
8. Sprijină organizatoric acţiunile cultural-istorice, consacrate unor evenimente 
naţionale sau locale; 
9. Asigură informarea prin întocmirea adreselor de înştiinţare privind noutăţile 
legislative aparute în  
Monitorul Oficial; 
10. Întocmeşte lunar situaţia privind regelmentările legale apărute în Monitorul 
Oficial şi eliberează copiile solicitate pentru aparatul propriu şi unităţile din 
subordinea Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic; 
11. Compartimentul Comunicare și Promovare exercită şi alte atribuţii stabilite 
prin legi sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispoziţii 
ale Primarului. 
 
B. Atribuţiile Compartimentului Secretariat şi Registratură Generală sunt: 
 
1. Asigură circulaţia documentelor adresate aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic şi Consiliului Local precum şi comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local; urmăreşte realizarea răspunsurilor în 
termenul legal.  
2. Asigură evidenţa şi distribuirea corespondenţei primite prin poşta secretă cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  
3. Asigură activitatea de cabinet a primarului, viceprimarului şi secretarului. 
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4. Urmăreşte înregistrarea documentelor în registrul general al comunei 
Becicherecu Mic. 
5. Ţine evidenţa de intrare – ieşire a tuturor documentelor în cadrul instituţiei.  
6. Îndrumă activitatea de secretariat, circulaţia documentelor şi soluţionarea 
operativă a corespondenţei. 
7. Operează şi expediază electronic corespondenţa adresată; 
8. Comunică în termenul legal corespondența și actele administrative centralizate 
de la celelalte birouri sau compartimente ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic; 
9. Păstrează borderourile de comunicare ale corespondenței sau ale actelor 
administrative către cetățeni; 
10. Păstrează registrul de comunicare a actelor administrative pe bază de 
semnătură de primire; 
11. Redirecționează corespondența primită prin poșta electronică spre birourile și 
compartimentele competente cu soluționarea problemelor înaintate; 
12. Compartimentul Secretariat și Registratură Generală exercită şi alte atribuţii 
stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau 
dispoziţii ale Primarului. 
 
C. Atribuțiile Compartimentului Relaţii cu Publicul sunt: 
 
1. Asigură legătura permanentă cu publicul prin organizarea şi coordonarea 
activităţii de relaţii cu  
publicul la nivelul Primăriei comunei Becicherecu Mic;  
2. Asigură transmiterea răspunsurilor către petenţi în termenul legal;  
3. Asigură transmiterea cererilor şi a scrisorilor care nu sunt de competenţa 
administraţiei locale către societăţile comerciale, regiile şi instituţiile competente, 
pentru soluţionarea acestora, urmărind modul de soluţionare şi transmitere a 
răspunsurilor către petenţi; 
4. Asigură informarea cetățenilor cu privire la Adunările Publice organizate de 
conducerea comunei Becicherecu Mic; 
5. Răspunde de organizarea serviciilor de protocol pentru evenimentele 
organizate de comuna Becicherecu Mic;  
6. Supraveghează activitatea de organizare a audienţelor susţinute de primar, 
viceprimar şi secretarul Comunei;  
7. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Ordine ale Prefectului, dispoziţii ale 
conducerii  
Primăriei, hotărâri ale Consiliului Local.  
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Cabinetul Primarului colaborează cu 
următoarele instituţii:  
• Instituţii culturale;  
• Institutul Naţional de Arhivă;  
• Instituţia Prefectului Judeţului Timiş;  
• Consiliul Judeţean Timiş;  
• Mass-media locală şi centrală. 
• Instituţiile publice ale Statului 
• Alte unităţi administrativ – teritoriale 
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• Cetăţenii români sau străini 
 

7. VICEPRIMARUL COMUNEI BECICHERECU MIC 
 
Viceprimarul comunei Becicherecu Mic răspunde de organizarea următoarelor 
activități: Control şi Liberă Practică, Compartimentul Protecţie Civilă, Protecţia 
Muncii și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență şi Compartimentul 
Dezvoltare Rurală şi Administrarea Domeniului Public. Principalele atribuţii ale 
Viceprimarului sunt: 
 
A. Compartimentul Control şi Liberă Practică îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 
1. Organizează, coordonează şi conduce activitatea de control la nivelul 
comunei.  
2. Urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea echilibrată a 
activităţilor comerciale în teritoriu prin verificarea îndeplinirii de către comercianţi 
a condiţiilor prevăzute de lege pentru actele de comerţ practicate şi controlează 
modul de desfăşurare a activităţii comerciale la sediile declarate sau în locurile 
special amenajate, cu respectarea obiectului activităţii lor comerciale înscrise în 
autorizaţia de funcţionare sau în actul de înfiinţare, în licenţe şi brevete.  
3. Îndrumă şi supraveghează activitatea paznicilor comunali, conform 
angajamentelor contractuale închieate între aceştia şi comuna Becicherecu Mic. 
4. Urmareşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea echilibrată a 
activităţiilor comerciale în teritoriu.  
5. Constată şi sancţionează efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a 
căror provenienţă nu poate fi dovedită în condiţiile legii.  
6. Verifică actele şi documentele de provenienţă a produselor, înregistrarea 
preţurilor, precum şi modul de întocmire a evidenţei contabile primare.  
7. Interzice livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate 
calitativ.  
8. Verifică dacă expunerea spre vânzare, vânzarea de mărfuri sau orice alte 
produse se face cu specificarea şi respectarea termenului de valabilitate.  
9. Controlează dacă agenţii economici au întocmit şi afişat în unităţi, la locurile 
de desfacere sau servire, preţurile sau tarifele, categoria de calitate a produselor 
sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife.  
10. Verifică dacă produsele comercializate, care au standarde româneşti 
obligatorii referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, 
sunt certificate conform actelor normative în vigoare.  
11. Controlează dacă sunt îndeplinite condiţiile privind comercializarea 
produselor sau prestarea serviciilor se face conform elementelor de identificare 
prevăzute de lege (caracteristici calitative, termene de valabilitate şi garanţie, 
caracteristici tehnice etc.).  
12. Verifică folosirea practicilor abuzive la vânzarea produselor şi prestarea 
serviciilor.  
13. Controlează activitatea de comercializare a produselor agro-alimentare in 
pieţe, târguri şi oboare, precum şi a actelor legale doveditoare de provenienţă 
sau de originea mărfii (certificat de producător, chitanţa, factura sau avizul de 
însoţire a mărfurilor).  
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14. Verifică dacă exerciţiile comerciale se desfăşoară de către comercianţii 
autorizaţi în condiţiile legii.  
15. Verifică dacă societăţile au afişat în mod vizibil la intrarea în unitate a orarului 
de funcţionare, dacă acesta se respectă, precum şi dacă au denumirea societăţii 
afişată.  
16. Controlează dacă vânzările cu preţ redus se fac în conformitate cu 
prevederile legii.  
17. Urmăreşte dacă exercitarea activităţii de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
se exercită în aceeaşi structură de vânzare.  
18. Controlează modul de păstrare, depozitare sau transport a produselor 
destinate comercializării.  
19. Verifică dacă în incinta unităţilor de învătământ de toate gradele, a căminelor 
de cazare pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe 
trotuarele sau aleile de acces în aceste unităţi se comercializează ori se expun 
spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri, înregistrări audio şi video cu caracter 
obscen.  
20. Dă dispoziţii obligatorii, în scris, comercianţilor controlaţi, în scopul înlaturării 
deficienţelor constatate.  
21. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în 
vigoare care reglementează activitatea comercianţilor în domeniile supuse 
controlului. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face potrivit 
procedurilor prevăzute de actele normative care reglementează activităţile 
comerciale în cauză, dispoziţiile acestora completându-se cu cele ale O.G. nr. 
2/2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, în măsura în care 
acestea o prevăd.  
22. Constată dacă agentul economic sau orice altă persoană împiedică, sub 
orice formă, organele administraţiei publice însărcinate cu protecţia 
consumatorului şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor de a-şi exercita 
atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot 
afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.  
23. Urmărește respectarea regulamentului de ordine interioara și propune măsuri 
pentru înlăturarea eventualelor nereguli.  
24. Asigură legatură dintre primărie şi poliţie, jandarmerie, paznici comunali, 
pompieri şi unităţile de protecţie civilă, în vederea menţinerii ordinii publice şi 
liniştii locuitorilor - în condiţiile legii.  
27. Informeaza agenții economici, persoanele fizice și juridice cu privire la 
documentația necesară în vederea obținerii avizelor de program (conform OG. 
nr. 99/2000). 
28. Organizează, coordonează şi controlează activitaţiile de verificare şi 
soluţionare a petiţiilor, scrisorilor şi cererilor cetăţenilor care au fost repartizate 
compartimentului Control şi Liberă Practică, in conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, desfăşurând şi activităţi concrete de verificare şi soluţionare a unora 
dintre ele.  
29. Urmăreşte modul de îndeplinire a prevederile hotărârilor Consiliului Local şi a 
dispoziţiilor Primarului, precum şi respectarea metodologiei stabilite în acest 
sens, asigurând informarea Primarului asupra acestui aspect.  
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30. Urmăreşte funcţionalitatea compartimentelor de specialitate şi a serviciilor 
publice şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii în soluţionarea 
problemelor contribuind la organizarea unor activităţi sau servicii.  
31. Stabileşte şi propune măsurile care se impun pentru funcţionarea eficientă a 
serviciilor publice, inclusiv pentru regiile autonome de interes local aflate sub 
autoritatea Consiliului Local.  
32. Verifică, la solicitarea Primarului, legalitatea actelor elaborate de 
compartimentele de specialitate ale primăriei şi propune soluţii pentru 
respectarea prevederilor legale.  
33. Prezintă la cererea Consiliului Local şi a Primarului rapoarte şi informări. 
34. Propune măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi de aplicare a 
sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
35. Verifică modul de respectare a clauzelor contractuale privind administrarea 
domeniului public şi privat al comunei Becicherecu Mic şi respectarea 
prevederilor hotărârilor Consiliului Local privind administrarea domeniului public 
şi privat.  
36. Colaborează cu alte organe de control în acest domeniu şi participă la 
realizarea în comun a unor acţiuni de control, stabilind de comun acord şi 
măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţiilor comerciale, de 
alimentaţie publică şi de prestări servicii.  
37. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispoziţii 
ale Primarului, hotărâri ale Consiliului Local.  
 
B. Compartimentul Protecţie Civilă, Protecţia Muncii și Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 
1. Asigură legătura şi colaborarea dintre autorităţile administraţiei publice locale 
şi poliţie, jandarmerie, paznici comunali, pompieri şi unităţiile de protecţie civilă, 
în vederea menţinerii ordinii  
publice şi liniştii locuitorilor - în condiţiile legii.  
2. Organizează activitatea de prevenire a populaţiei împotriva atacurilor din aer şi 
a dezastrelor naturale.  
3. Asigură pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie, precum şi 
protecţia populaţiei prin înştiinţare, alarmare, adăpostire şi evacuare, protecţia 
bunurilor materiale de orice natură împotriva efectelor armelor nucleare, 
biologice şi chimice. 
4. Întocmeşte şi prezintă spre aprobare Primarului şi spre avizare şefului 
inspectoratului de protecţie civilă judeţean, Planul de protecţie civilă al comunei, 
Planul de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, Planul pregătirii de protecţie 
civilă, Planul de control la agenţii economici şi instituţiile publice, Dosarul cu 
organizarea protecţiei civile, Dosarul cu înzestrarea protecţiei civile, Dosarul cu 
pregătirea de protecţie civilă şi actualizează documentele enumerate potrivit 
ordinelor și dispoziţiilor în vigoare. 
5. Asigură, împreună cu organele de specialitate, asanarea teritoriului de muniţia 
rămasă neexplodată.  
6. Participă în comun cu alte forţe ale Sistemului Apărării Naţionale la acţiuni de 
limitare şi lichidare a urmărilor atacurilor aeriene şi dezastrelor. Ţine evidenţa 
forţelor, mijloacelor şi utilajelor ce pot participa la acţiuni de intervenţie.  
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7. Urmăreşte menţinerea în stare operaţională a sistemului de înştiinţare - 
alarmare, menţinerea în stare de funcţionare a reţelei de puncte de comandă şi a 
adăposturilor de protecţie civilă special construite.  
8. Îndrumă, controlează şi sprijină comisiile de protecţie civilă de la nivelul 
agenţilor economici şi instituţiile publice din comună.  
9. Stabileşte programul de pregătire, activitatea comisiilor, planul de protecţie 
civilă, tematica de pregătire pentru personalul de conducere şi formaţiile de 
Protecţie Civilă, asigurând bibliografia pentru desfăşurarea temelor din planul de 
pregătire.  
10. Organizează şi conduce nemijlocit antrenamentele şi exerciţiile cu formaţiile, 
având ca scop alarmarea subunităţilor de serviciu pentru intervenţie de la 
comună şi agenţii economici.  
11. Pregăteşte şi desfăşoară exerciţiile de alarmare publică şi exerciţiile 
complexe în cadrul aplicaţiilor interjudeţene.  
12. Participă la şedinţele de acord unic şi avizează documentaţiile pentru obţinea 
autorizaţiilor de construire.  
13. Propune şi urmăreşte dotarea Protecţiei Civile cu tehnică şi materiale, în 
conformitate cu normele  
de înzestrare.  
14. Organizează şi desfăşoară exerciţii practice la societăţile comerciale cu surse 
potenţiale de accident chimic.  
15. Participă la şedintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență. 
16. Gestionează situațiile de urgență prin aplicarea procedurilor prevăzute în 
legislația de specialitate. 
17. Întocmesc rapoarte operative în cazul intervențiilor în cazul situațiilor de 
urgență. 
18. Participă la exerciții de pregătire pentru a asigura calitatea intervențiilor în 
cazul situațiilor de urgență. 
18. Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a 
măsurilor tehnice, sanitare  
şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei 
muncii. 
19. Organizează sesiuni de informare cu privire la riscurile pe care activităţiile 
efectuate le prezintă și întocmeşte periodic fişele de protecţie a muncii, conform 
legislaţiei în vigoare. 
20. În cazul accidentelor de muncă, asigură demararea procedurilor de anchetă 
a incidentelor şi asigură respectarea tuturor drepturilor angajaţiilor implicaţi în 
incident. 
21. Urmăreşte respectarea normelor de igienă muncii la nivelul instituţiei.  
22. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile 
de activitate ale serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.  
23. Prezintă, la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări 
privind activitatea serviciului, în termenul şi forma solicitată.  
24. Compartimentul Protecţie Civilă, Protecția Muncii și Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte 
normative, prin hotarâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului. 
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C. Compartimentul Dezvoltare Rurală şi Administrarea Domeniului Public și 
Privat îndeplineşte următoarele atribuţii:  
 
1. Asigură organizarea activităţii personalului de întreţinere.  
2. Controlează şi asigură curăţenia în spaţiile Primăriei.  
3. Face propuneri pentru contractarea cu agenţi economici a lucrărilor ce 
depăşesc posibilităţile tehnice ale salariaţilor compartimenului.  
4. Colaborează cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al 
primarului în executarea atribuţiilor specifice. 
5. Execută lucrări de sistematizare a domeniului public (amenajarea podeţelor, 
construirea şi repararea trotuarelor, etc) 
6. Soluţionează petiţiile cetăţenilor privind lucrările de reparaţii necesare 
domeniului public. 
7. Colaborează cu seriviciile de protecţie civilă şi cu serviciile de urgenţă. 
8. Asigură curățenia domeniului public al comunei Becicherecu Mic. 
9. Execută lucrări de reparații și întreținere a imobilelor aflate în patrimoniul 
comunei Becicherecu Mic. 
10. Compartimentul Dezvoltare Rurală şi Administrarea Domeniului Public și 
Privat exercită şi alte atribuţii stabilite prin hotarâri ale Consiliului local sau 
dispoziţii ale Primarului.  
 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Viceprimarului acesta colaborează cu 
următoarele instituţii:  
• Corpul de Control Comercial al Consiliului Judeţean  
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş 
• Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
• Direcţia Sanitar Veterinară Timiş  
• Garda Financiară Timiş  
• Garda de Mediu Timiş  
• Agenţia pentru Protecţia Mediului  
• Oficiul pentru Protecţia Consumatorului  
• Grupul de Pompieri al Judetului Timiş  
• Unitățile de Protecție Civilă 
• ISU Banat 
• Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Timiş  
• Directia Judeţeană de Telecomunicaţii Timiş 
• Direcţia Judeţeană pentru Statistică Timiş 
• Staţia Meteo Timişoara  
• Regia Autonomă “Apele Române” Timiş 
• Serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local 
 

Capitolul VI 
 

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR FUNCŢIONALE ŞI CIRCUITUL 
DOCUMENTELOR ÎN CADRUL INSTITUŢIEI 

 
Art.41 Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Becicherecu Mic se stabilesc prin Hotarâre a Consiliul Local 
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Becicherecu Mic. În conformitate, cu HCL nr.76 din 30.09.2016, aparatul de 
specialitate al primarului este structurat pe următoarele domenii de activităţi: 
 

a. Primar, în calitate de conducător al autorităţii publice 

b. Viceprimar 

c. Secretar 

d. Birouri 

- Contabilitate și Achiziții Publice 

- Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol 

e. Compartimente 

- Construcţii şi Urbanism 

- Asistenţă Socială 

- Dezvoltare Publică şi Administrarea Domeniului Public și Privat 

- Cabinet Primar 

f. Instituţii de interes public 

- Biblioteca Locală „Dimitrie Ţichindeal” 

- Cămin cultural 

- Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” 

Art.42 Structura şi competenţele aparatului de specialitate al primarului se 
stabilesc prin prezentul regulament. 
 
Art.43 Organigrama aparatului de specialitate al primarului se aprobă prin 
Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic, în condiţiile legii. 
 
Art.44 Aparatul de specialitate al primarului este coordonat de către primar. În 
absenţa acestuia, conducătorul instituţiei este viceprimarul comunei. 
  
Art.45 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, aparatul de specialitate al primarului 
îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe lunare şi dacă se impune 
săptămânale, aprobate de primar. 
 
Art.46 Aparatul de specialitate al primarului colaborează cu comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege, 
prin Codul de conduită a funcţionarilor publici şi prin regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare. 
 
Art.47 Săptâmânal şi lunar primarul, viceprimarul şi secretarul comunei vor 
analiza activitatea desfăşurată de aparatul de specialitate şi vor stabilii 
obiectivele ce trebuie realizate in perioada următoare. 
 
Art.48 Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului comunei Becicherecu 
Mic, structurat pe activitaţile prevăzute la art.5 din prezentul regulament, 
colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, cu direcţiile din cadrul 
Consiliului Judeţean, ale Instituţiei Prefectului şi cu serviciile publice 
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descentralizate ale ministerelor, informând primarul, viceprimarul şi după caz 
secretarul, care le coordonează activitatea. 
 
Art.49 Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic îşi exercită atribuţiile cu bună credinţă şi în interesul public 
pentru care au fost numit respectând şi aplicând legile statului. 
 
Art.50 Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului comunei Becicherecu 
Mic au obligaţia de a respecta Statutul funcţionarilor publici reglementat de 
Legea nr.188/1999 şi potrivit Codului de conduită aprobat prin Legea nr.7/2004, 
au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, cu 
un comportament de profesionist şi de a asigura în condiţiile legii transparenţa 
activităţii instituţiei publice pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului. 
 
Art.51. Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic trebuie să respecte normele de conduită profesională, aprobate 
prin Legea nr.7/2004, întrucât Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute în prezentul cod. 
 
Art.52 Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului comunei Becicherecu 
Mic au obligaţia de a apara în mod loial prestigiul autoritaţii sau instituţiei publice 
în care îşi desfăşoara activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt 
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia. 
 
Art.53 Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute. 
 
Art.54 Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lasa 
influentaţi de considerente personale sau de popularitate. 
 
Art.55 Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic sunt obligați să aibe o atitudine conciliantă şi să evite generarea 
conflictelor datorate schimbului de păreri. 
 
Art.56 În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic le este interzis: 
- să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice. 
- să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică. 
- să colaboreze în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care 
fac donaţii sau sponzorizări partidelor politice. 
- să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne sau obiecte 
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor 
acestora. 
 
Art.57 Încalcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea 
disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii. 
 



47 

 

Art.58. În exercitarea atribuţiilor care le revin prin fişa postului, personalul 
încadrat în aparatul de specialitate al primarului emite acte administrative supuse 
aprobării primarului. 
 
Art.59 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului poate emite 
următoarele categorii de acte: 

- Adeverinţe; 

- Referate; 

- Rapoarte de specialitate; 

- Răspunsuri la petiţii; 

- Acte administrative specifice activităţii pe care o desfăşoară; 

Art.60 Orice document cu caracter oficial este înregistrat la registratura instituţiei 
şi este repartizat spre soluţionare de către primar. 
 
Art.61 Persoana responsabilă cu redactarea documentului va semna documentul 
şi va răspunde de realitatea informaţiilor înscrise în document. În acest sens, la 
sfârşitul documentului se va introduce o rubrică specială „Întocmit”, alături de 
numele,  prenumele şi semnătura persoanei responsabile cu redactarea 
documentului. 
 
Art.62 În cazul în care conducătorii de compartimente sau de birouri doresc să fie 
efectuate anumite operaţiuni, posibile doar cu acordul conducătorului instituţiei, 
aceştia sunt obligaţi să întocmească rapoarte de specialitate în acest sens, prin 
care să fundamenteze necesitatea sau oportunitatea executării acţiunilor 
propuse. 
 
Art.63 Aparatul de specialitate al primarului este obligat să întocmească rapoarte 
de specialitate şi referate de aprobare sau necesitate, ori de câte ori comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local solicită acest lucru. 
 
Art.64 Personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului este 
obligat să soluţioneze toate solicitările, sau după caz, să ia măsurile care se 
impun în cazul sesizărilor, respectând toate termenele legale prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
 
Art.65 Documentele redactate sunt supuse controlului de legalitate efectuat de 
către secretarul comunei şi trebuie aprobate de către conducătorul instituţiei. 
 
Art.66 Persoanele responsabile cu soluţionarea cererilor au obligaţia de a 
asigura comunicarea actelor administrative petenţilor sau către cabinetul 
primarului, pentru a fi transmise persoanelor în cauză. 
 
Art.67 Documentele emise de către funcţionarii publici pot fi înregistrate în 
registre speciale, înfiinţate de către fiecare compartiment/birou în parte. 
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Capitolul VII 
 

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 
 
Art.68 Personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului îşi 
desfăşoară activitatea în slujba cetăţenilor comunei Becicherecu Mic şi asigură 
respectarea legislaţiei în vigoare în mod egal şi nepărtinitor, cu respectarea 
tuturor normelor de conduită personală şi profesională. 
 
Art.69 Pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite către cetăţenii comunei, 
personalul încadrat în aparatul de specialitate al primarului este supus evaluării 
anuale, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
 
Art.70 Rapoartele de evaluare vor fi făcute publice în termen de 30 de zile de la 
aprobarea acestora de către primarul comunei, prin afişarea acestora pe pagina 
de internet a comunei Becicherecu Mic. 
 
Art.71 Cetăţenii au dreptul de a sesiza conducerea comunei Becicherecu Mic cu 
privire la încălcările legislaţiei în vigoare sau cu privire la nesocotirea drepturilor 
acestora de către salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Evaluatorii vor ţine cont de aceste sesizări la momentul întocmirii rapoartelor de 
evaluare a salariaţilor. 
 
Art.72 Salariaţii aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic 
sunt obligaţi să respecte principiul transparenţei decizionale. În acest sens vor 
aduce la cunoştinţa publicului toate actele administrative de interes public prin 
afişarea acestora şi prin publicarea pe site-ul comunei. 
 
Art.73 Publicitatea actelor administrative se va face sub rezerva protejării datelor 
cu caracter personal ale persoanelor în cauză. 
 

Capitolul VIII 
 

DISPOZIŢII FINALE 
  
Art.74 Prezentul regulament se întregeşte cu orice alte prevederi cuprinse în 
legislaţie, sau norme interne de organizare care privesc probleme specifice, 
sarcini şi atribuții noi pentru funcţionarii aparatelor de specialitate ale primarului, 
descrise de fişa postului individuală, ori dispoziţii cu caracter special. 
  
Art.75 Şefii birourilor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea 
regulamentului, de către întregul personal aflat în subordine. Fiecare 
birou/compartiment care emite acte, va trece în subsolul documentului numele şi 
prenumele persoanei care întocmeşte documentul respectiv, şi colaţioneză 
datele deţinute de instituţie. 
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Art.76 Prezentul Regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui birou sau 
compartiment funcţional. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori 
necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o solicită. 
  
Art.77 Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care prin faptele 
săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, care creează 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice. În cazurile in care faptele săvârşite 
întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni vor fi sesizate organele de 
urmărire penală competente, în condiţiile legii. 
 
Art.78 În termen de 10 zile de la adoptare, prezentul Regulament va fi adus la 
cunoştinţa aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic. 
 
Art.79 Atribuţiile fiecărei funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic sunt cele nominalizate in fişa postului care fac parte integrantă 
din dispoziţiile prin care au fost stabilite. Fișa postului poate cuprinde atribuțiile 
detaliate pe fiecare activitate în parte. 
 
Art.80 Între birourile și compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului există o permanentă colaborare în scopul asigurării unei 
rapide informări şi al soluţionării operative a tuturor atribuţiilor şi a problemelor 
ivite. 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.243 din 24.08.2017 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic 

 
 

Având la bază prevederile art.36, alin (3), lit.b din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”(3) 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: b) aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes 
local;” 
 
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile HCL nr.24 din 27.08.2012, prin care a fost adoptat 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic; 
 
Luând act de prevederile HCL nr.76 din 30.09.2016, privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții al aparatului de specialitate și de necesitatea actualizării 
regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic; 
 
Prin prezentul raport de specialitate constatăm că Regulamentul local de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic, a fost 
propus spre modificare, ca urmare a adoptării Hotărârii de Consiliu Local Becicherecu 
Mic nr.76 din 30.09.2016, prin care a fost aprobată noua organigramă şi noul stat de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic. 
 
Prin urmare, regulamentul propus prin Anexa nr.1 a referatului de aprobare, a fost 
actualizat, prin echivalarea relaţiilor ierarhice şi funcţionale, în conformitate cu 
organigrama aprobată de Consiliul Local Becicherecu Mic. 
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Totodată, s-au introdus două capitole noi privind managementul relaţiilor funcţionale, 
circulaţia documentelor în instituţie şi evaluarea funcţionarilor publici, plus transparenţă 
decizională, având ca scop eficientizarea activităţii instituţiei. 
 
În consecinţă, 
susţin aprobarea proiectul de hotărâre propus de către primarul comunei Becicherecu 
Mic, aceasta întrunind condiţiile legale pentru modificarea şi completarea 
Regulamentul local de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic. 

 

Secretar, 
Hîldan Alin – Marian  
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

 

HOTĂRÂRE 
Nr. 137 din 25.09.2017 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic 

 
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României, republicată;  
 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 

a) art.36, alin (3), lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) HCL nr.24 din 27.08.2012, prin care a fost adoptat Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic; 

e) HCL nr.76 din 30.02.2017, prin care a fost aprobată organigrama şi statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic; 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.242 din 
24.08.2017, raportat la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.243 din 24.08.2017;   
 
analizând prevederile art. 36, alin. (2), lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC, 

 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în şedinţă, adoptă prezenta  
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HOTĂRÂRE 
 
 
 

Art.1.- Consiliul Local Becicherecu Mic adoptă modificările şi completările Regulamentul 
local de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Becicherecu Mic, conform Anexei nr.1 a referatului de aprobare, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 

Becicherecu Mic nr.24 din 27.08.2012 se modifică şi se completează în conformitate cu 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3.- Prezenta hotărâre are caracter normativ şi poate fi atacată în termenul legal 

prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
 
Art.4.- Cu executarea prezentei hotărâri este responsabil secretarul comunei 

Becicherecu Mic. 
 
Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Cetăţenilor, prin afişare; 
- Aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Instituţia Prefectului judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi contencios 

administrativ;  
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Consilier Negrea Gheorghe                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                         SECRETAR, 

             Hîldan Alin – Marian  
 
L.S. ______________________                                       L.S.____________________ 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC 

Total consilieri locali în funcţie: 13 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2017  

2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   /     /2017  

3 Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5)   /     /2017  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2017  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   /     /2017  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 


