
JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID VII. A. 5 

HOTĂRÂREA NR. 184 
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2022, 
Analizând: 
- referatul de aprobare nr. 30798/ 19.04.2022 a Proiectului de hotărâre privind actualizarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Municipiului Sibiu, întocmit de i niţiator primar Astrid Cora Fodor, 

- raportu l de specialitate nr. 30991 /19.04.2022 prin care Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune actualizarea Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare, 

Având în vedere: 
- H.C.L. Sibiu nr.101/2022 prin care s-a aprobat reg lementarea utilizării staţiilor de încărcare 

vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi aprobarea tarifelor aferente 
acestui serviciu, 

- H.C.L. Sibiu nr. 128 I 2022 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru utilizarea sistemului 
automat de închi riere biciclete în regim self-service SIBIU Bike City, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică loca lă , ju ridică , apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a) şi alin.3 lit. c) , art.136 al in.1 şi alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) şi 
art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, în sensul completării art. 
29 cu u rmătoa rele atribuţi i la Serviciul Administrare Pa rcări din cadrul acestuia, după cum 
urmează : 

"Art.29 ......... .... . 
u) administrarea staţiilor de Încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public 

al Municipiului Sibiu şi Încasarea tarifelor aferente acestui serviciu, 
v) gestionarea sistemului automat de Închiriere biciclete in regim self-service şi 

Încasarea tarifelor aferente acestui serviciu", 
conform anexei nr.1 care face parte i ntegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, respectiv 01 .05.2022, 

se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 235/2021 având acelaşi obiect de 
reglementare. 

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri . 

Preşedinte de şedinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Adoptată în Sibiu, la data de 28.04.2022. 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 



Judetul Sibiu 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu Anexa nr.Â. .. la HCL nr .. ~~~ . . /2022 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu 

CAP. I. Dispoziţii generale 

Art. 1: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului 

Local al municipiului Sibiu. 

Art. 2: ( 1) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu are sediul în Sibiu, Piaţa Mică nr. 22, pagina de internet 

www.spadpp.sibiu.ro, adresa de poştă electronică - dompub@sibiu.ro, 

Tel. I Fax. +40 269 213302. 

(2) în documentele emise, serviciul public se va identifica cu următoru l 

antet: „CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC 

DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI 

SIBIU". 

Art. 3: Serviciul public are personalitate juridică şi buget propriu de venituri şi 

cheltuiel i. 

Art. 4: Patrimoniul serviciului public este format din bunurile mobile şi imobile 

stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu. 

Art. 5: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu funcţionează şi este organizat în conformitate cu 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.53/2003 - Codul 

Muncii , O.G.nr.71 /2002 şi cu prezentul Regulament de organizare şi 

funcţionare. 

Art. 6: Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de 

către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea 

primarului. 
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Art. 7: Drepturile salariale ale personalului angajat se stabilesc şi se achită 

potrivit legii. 

Art. 8: Controlul ierarhic şi de specialitate va fi exercitat de personalul din 

aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin 

dispoziţia Primarului . 

CAP. li. Obiectul de activitate 

Art. 9: (1) Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu îl constituie desfăşurarea 

acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti pnn care se asigură 

administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi 

privat al municipiului Sibiu. 

(2) în realizarea obiectivului de activitate Serviciul Public de 

Administrare a Domeniului Public ş1 Privat al Municipiului Sibiu are în 

principal următoarele atribuţii: 

a) Administrarea următoarelor imobile: 

- apartamentele nr.1, 2, 7 şi 9 situate administrativ în Staţiunea Păltiniş , 

blocul nr.1; 

- camera S13 demisol, cu suprafaţă de 82 mp cu destinaţia de arhivă 

din imobilul administrativ situat în Sibiu, 8-dul Victoriei , nr.1-3; 

- spaţiile cu destinaţia de birouri situate în Sibiu, Piata Mică , nr. 22, 

proprietatea publică a Municipiului Sibiu, 

- parter - corp O: birourile OP 1+2, OP 3+4, corp B: birourile BP 7, 

BP 8, în suprafată de 161, 59 mp (4 încăperi) , 

- la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în 

suprafată de 106,61 mp (4 încăperi) 

- cota-parte de 1/2 din părtile comune - din imobilul compus din 

casă si curte în suprafată de 1018 mp si grădină în suprafată de 526 

mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605; 

b) Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în Staţiunea 

Păltiniş ; 
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c) Calcularea taxelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru 

deţinătorii de imobile în Staţiunea Păltiniş şi încasarea acestora; 

d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea 

ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a 

autovehiculelor în zona centrală , istorică , a municipiului Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

f) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării 

temporare a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 

Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor 

norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor 

verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 

g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea şi 

funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului 

Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor 

norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor 

verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 

h) Asigurarea desfăşurarea acţiunilor specifice în vederea depistări i 

vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau 
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privat al municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în 

cazul acestor vehicule; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a 

nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; 

întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi 

încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu; 

i) Eliberarea avizelor care permit circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală 

ş1 în zona interzisă , (în situaţii excepţionale) şi încasarea taxelor pentru 

eliberarea acestora; 

î) Eliberarea de abonamente, autorizaţii de parcare şi carduri pentru accesul 

autovehiculor, pentru utilizare staţie de încărcare vehicule electrice precum şi 

încasarea taxelor pentru eliberarea acestora, 

j) Asigurarea respectării condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de 

Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice; 

k) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la norme stabilite prin hotărâri 

de consiliu local sau prin acte normative, prin procese verbale întocmite în 

acest sens de către agenţii constatatori împuterniciţi de primar; 

I) Identificarea şi amenajarea de spaţii de parcare, administrarea ş1 

exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, 

închiriere sau asociere în participaţiune şi încasarea taxelor de parcare din 

parcările primite în administrare; constatarea contravenţiilor săvârşite ca 

urmare a nerespectării hotărârilor adoptate de Consiliul Local şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

m) Proiectarea, contractarea, achiziţionarea , urmărirea execuţiei şi montării 

automatelor de plată , sistemelor de acces cu barieră sau piloni , sistemelor de 

supraveghere cu camere video şi a indicatoarelor de parcare, de orientare 

sau informare; 

n) Stabilirea şi modificarea tarifelor pentru servici ile prestate şi supunerea 

spre aprobare către Consiliul Local în condiţiile legii ; 

o) Administrarea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Sibiu; 
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p) Încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat 

al municipiului Sibiu, în condiţiile prevăzute de lege şi de hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Sibiu şi eliberarea avizelor emise în acest sens; 

q) Asigură evidenţa garajelor amplasate pe terenurile proprietatea 

municipiului Sibiu. Urmăreşte şi actualizează evidenţa beneficiarilor de garaje 

în colaborare cu Direcţia Fiscală Locală Sibiu; 

r) Analizarea şi propunerea aprobării desfăşurării activităţii de comerţ stradal , 

prestări servicii , etc. pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, în 

colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului precum şi instituţiile şi servicile publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sibiu; 

s) Proiectarea şi implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu; 

ş) Închirierea căsuţelor şi a standurilor de prezentare si vânzare amplasate 

de către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu; 

t) Implementează şi gestionează staţii de încărcare pentru vehicule electrice; 

ţ) Administrează Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor, Zid de apărare cu Turnul 

Archebuzierilor ( Pânzarilor); 

u) Participă la activităţile de asigurare a fluenţei circulaţiei rutiere şi pietonale, 

prin montarea de stâlpi de delimitare şi de restricţionare a accesului , pe 

trotuare, zone pietonale, în parcuri, parcări şi alte locaţii unde se impune 

(începând cu 01.09.2021 ). 

v) Asigură montarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie pe străzile ş1 

drumurile publice (începând cu 01 .09.2021 ). 

w) Emite avizele de săpătura pentru lucrările efectuate pe domeniul public al 

municipiului Sibiu si asigura respectarea prevederilor „Regulamentului privind 

refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu" in 

forma aprobata prin Hotărâre de Consiliu Local (începând cu 01 .09.2021 ). 

x) Ridicarea trotinetelor electrice amplasate neregulamentar pe domeniul 

public conform H.C.L. nr 229/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condiţiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu, a trotinetelor 

electrice Închiriate prin intermediul unei platforme online, În regim self-service 

(începând cu 01 .08.2021 ). 
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y) Administrarea staţiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe 

domeniul public al Municipiului Sibiu şi încasarea tarifelor aferente acestui 

serviciu. 

z) Gestionarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service 

şi încasarea tarifelor aferente acestui serviciu. 

CAP. III. Structura organizatorică 

Art. 1 O: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu are următoarea structură organizatorică: 

a) Director 

b) Contabil şef 

c) Birou investiţii şi financiar contabil 

d) Serviciul administrare domeniu public şi privat 

e) Serviciul administrare parcări 

f ) Biroul juridic şi resurse umane 

Art. 11: Birourile şi serviciile de specialitate ale Serviciului Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin, vor colabora în toate problemele, atât între ele, cât şi cu 

compartimentele aparatului propriu al Primăriei Municipiului Sibiu cât şi cu 

serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu . 

CAP. IV. Conducerea şi controlul 

Art. 12: Conducerea operativă a Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu este asigurată de un director, 

numit în condiţiile legii. 

Art. 13: Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Municipiului Sibiu se subordonează Primarului sau Viceprimarului 

municipiului Sibiu prin delegare de atribuţii. 

Art. 14: Directorul asigură conducerea, îndrumarea şi controlul activităţi i 

serviciului şi a serviciilor, biroului şi compatrimentului din structura Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, prin 
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intermediul , contabilului şef, şefilor de serviciu şi de birou, urmărind în 

principal respectarea prevederilor legale. 

Art. 15: Directorul serviciului public are calitatea de ordonator terţiar de 

credite. 

Art. 16: Angajarea personalului se face de către director, prin decizie, ca 

urmare a promovării concursului sau examenului , după caz, organizat în 

condiţiile legii. 

Art. 17: (1) Directorul serviciului public are următoarele atribuţii principale şi 

responsabilităţi : 

a) Coordonează Serviciul Public de Administrare a Domeniului Publ ic şi 

Privat al Municipiului Sibiu, reprezintă şi angajează structura în limita 

atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către primar, în 

condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate, asigurând o calitate 

conformă serviciilor oferite cetăţenilor, în deplină concordanţă cu atribuţiile 

specifice; 

b) Planifică , organizează , coordonează şi controlează activităţile structurii 

pe care o conduce, astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivelor generale 

şi specifice; 

c) Desfăşoară activitatea în scopul îmbunătăţirii performanţelor instituţiei , 

în vederea creşterii gradului de satisfacere a cetăţenilor, realizarea unei 

legături directe cu aceştia, vizând aspecte referitoare la modul în care se 

furnizează aceste servicii, a intervalului de timp în care se furnizează sau 

nivelul de calitate a acestuia; 

d) Asigură minimalizarea riscurilor succeptibile să afecteze realizarea 

obiectivelor entităţii ; 

e) Urmăreşte creşterea gradului de mulţumire a beneficiarilor faţă de 

serviciile furnizate şi a gradului de încredere pe care aceştia îl au faţă de 

instituţie; 

f) Asigurarea unei administraţii transparente către cetăţean . 

(2)Atributii generale legate de activitatea de coordonare: 

a) În calitate de ordonator terţia! de credite, îndeplineşte toate atribuţiile 

legale în acest sens; 
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b) Organizează ş1 răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul 

compartimentelor din subordine, adoptând măsuri pentru optimizarea 

funcţionării structurilor din subordine; 

c) Organizează , coordonează , participă la elaborare, îndrumă şi dispune 

măsurile cu privire la activitatea de elaborare şi/sau actualizare a proiectelor 

privind: 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Regulamentul de ordine interioară , regulament ce face parte 

integrantă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Municipiului Sibiu; 

• Politicile şi strategiile Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Normele proprii privind activitatea specifică a Serviciului Public de 

Adminsitrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Codul de conduită etică şi profesională al personalului Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului 

Sibiu; 

• Standardele de control intern managerial ale Serviciului Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Procedurile operaţionale şi de sistem pentru activităţiile 

procedurabile ale serviciului public; 

• Chestionarele şi raportările periodice privind modul de îndeplinire 

a sistemului de control intern managerial conform Ordinului 

600/2018; 

• Manualul de control intern managerial şi ghidurile pe domenii 

specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Serviciului Public 

de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, 

precum şi alte norme procedurale; 

• Va pune în practică activitatea de monitorizare internă ; 

Intocrnit si redactat 8 
Consilier juridic Raluca Zailer l ex 19.04.2022 



• Structura organizatorică a Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Statul de funcţii al personalului Serviciului Public de Administrare 

a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

• Reprezintă Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi 

Prival al Municipiului Sibiu şi asigură relaţiile acestuia cu instituţiile 

şi autorităţile publice; 

• Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie ; 

d) Creează condiţiile necesare personalului din subordine pentru 

îndeplinirea atribuţiilor funcţionale; 

e) Sancţionează disciplinar personalul din subordine în limitele legii şi a 

regulamentelor sau contractelor colective existente; 

f) Dă ordine sau dispoziţii personalului din subordine; 

g) Emite decizii pentru rezolvarea problemelor curente ce apar în 

desfăşurarea activităţii ; 

h) Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să 

contribuie la atingerea obiectivelor stabilite; 

i) Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin, conform 

prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de către organul 

ierarhic superior; 

j) Urmăreşte eficientizarea şi calitatea lucrări lor executate de personalul 

din subordine, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte 

acte normative; 

k) Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar 

în cadrul activităţilor; 

I) Răspunde de acurateţea informaţiilor şi îndrumărilor pe care le 

transmite persoanelor ierarhic superioare; 

m) Verifică dacă persoanele de conducere subalterne au repartizat corect 

sarcinile şi au îndrumat personalul din subordine în vederea realizării 

obiectivelor stabilite pentru desfăşurarea activităţii specifice; 
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n) Verifică gradul de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a max1m1za 

eficienţa atingerii obiectivelor propuse; 

o) Verifică şi înaintează propuneri privind actualizarea actelor 

administrative (dispoziţii , HCL-uri, Regulamente), pentru activităţile 

coordonate; 

p) Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Sibiu, a dispoziţiilor primarului municipiului 

Sibiu, a legilor şi a celorlalte acte normative; 

q) Solicită şi verifică existenţa unui dosar care să conţină toate actele 

juridice de înfiinţare a serviciului public, avizele de funcţionare , Regulamentul 

de organizare şi funcţionare (ROF); Regulamentul de ordine interioară (ROI), 

actele de proprietate, de administrare, intrări şi 1eşin în/din patrimoniu, 

reglementări juridice, proiecte, planuri , planşe , etc.; 

r) Solicită şi verifică modul cum sunt păstrate şi evidenţiate contractele, 

actele adiţionale, modul de arhivare; 

s) Verifică respectarea legalităţii privind întocmirea şi verificarea tuturor 

documentelor; 

t) Efectuarea periodică de analize cu persoanele de conducere subalterne 

pentru inventarierea şi clarificarea problemelor apărute; 

u) Efectuează controlul în legătură cu îndeplinirea de către salariaţi , cu 

profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor 

de serviciu ce le revin; 

v) Are obligaţia verificării aptitudinilor, responsabilităţilor, moralei şi eticii 

personalului din subordine, să încurajeze iniţiativa , să stimuleze creativitatea, 

să ia măsuri pentru indiscipl ină şi neimplicare etc.; 

w) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi 

în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care 

ar putea să aducă prejudicii instituţiei ; 

x) Înaintează propuneri privind îmbunătăţi rea practicilor curente la nivelul 

structurilor coordonate; 

y) Solicită şi verifică deţinerea de către şefii compartimentelor din 

subordine a unor dosare cu toate documentele necesare în vederea punerii la 
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dispoziţia organelor de control - mediu, securitatea muncii, autorizaţii , ITM, 

etc.; 

z) Urmăreşte implementarea măsurilor stabilite de inspectorii de control pe 

diferite domenii de activitate; 

aa) Asigură rezolvarea corespondenţei repartizate de organele ierarhic 

superioare precum şi cele care sunt adresate direct serviciului public, în 

termen legal; 

bb) Asigură controlul în legătură cu realizarea unei bune colaborări ş1 

schimb de informaţii între salariaţi , precum şi o informare operativă a 

conducerii structurii de specialitate din care aceştia fac parte cu privire la 

erorile/abaterile identificate, pentru a se realiza o corectă fundamentare a 

acestora, ţinându-se cont de experienţa profesională a fiecăruia ; 

cc) Solicită , verifică şi aprobă programul anual al achiziţi i lor publice care 

trebuie să ţină seama de buget, de defalcarea acestuia pe trimestre; 

dd) Verifică modul de organizare al procedurilor de achiziţii publice conform 

Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, întocmirea contractelor de achiziţie 

publică , a actelor adiţionale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii ; 

ee) Aprobă referatele pentru întocmirea formalităţilor de publicitate 

(publicarea anunţurilor de intenţie , de participare, de atribuire); 

ff) Analizează şi aprobă încheierea contractelor de achiziţie publică cu 

câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări 

şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate; 

gg) Aprobă referatele de necesitate; 

hh) Respectă şi aplică prevederile sistemului de control intern managerial ; 

ii ) Asigură înfiinţarea de comisii specifice: licitaţii , de implementare a 

sistemului de control intern managerial şi alte comisii stabilite în funcţie de 

necesităţi; 

jj) Are obligaţia implementării unui sistem de control eficient care să 

asigure posibilitatea identificării şi evaluării riscurilor semnificative asociate 

tuturor activităţilor/subactivităţilor compartimentelor din subordine şi să 

gestioneze riscurile identificate (completând în registrul riscurilor), astfel încât 

să nu influenţeze nefavorabil (în mod semnificativ) dezvoltarea acestuia; 
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kk) Solicită , verifică şi aprobă proceduri operaţionale şi de sistem pentru 

toate activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentelor din subordine; 

li) Asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor 

organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de 

evaluare pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern 

managerial conform Ordinului 600/2018; 

mm) Elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern 

managerial care se prezintă ca anexă la situaţia financiară a exerciţiului 

bugetar încheiat; 

nn) Elaborează şi implementează măsurile privind creşterea integrităţii şi 

reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în serviciul pe care îl 

conduce, conform legislaţiei în vigoare; 

oo) Verifică modul de instruire şi informare a personalului în probleme de 

securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă . Urmăreşte ca 

acestea să nu fie doar formal, personalul putând fi testat în acest sens ori de 

câte ori este necesar; 

pp) Organizează şi răspunde de modul de gestionare a activităţilor specifice 

de protecţie civilă sau orice altă situaţie de urgenţă , de securitate şi sănătate 

în muncă precum şi de apărare , aşa cum sunt definite de lege; 

qq) Respectă cu stricteţe normele de protecţia muncii P.S.I. şi S.S.M. ; 

rr) Identifică, monitorizează şr evaluează împreună cu servicii le 

specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a factorilor de 

risc specifici, generatori de evenimente periculoase; 

ss) Identifică , monitorizează şi evaluează împreună cu serviciile ce 

deservesc Primăria Sibiu a factorilor de risc specifici securităţii şi sănătăţii în 

muncă, generatori de evenimente periculoase; 

tt) în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu propune 

şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregăti re 

a intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă; 

uu) Organizează modul de înştiinţare şi alarmare al personalului Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu , în 

caz de situaţii de urgenţă ; 
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vv) Solicită , verifică şi aprobă întocmirea şi actualizarea permanentă a 

documentelor de conducere şi cele de evidenţă pe linie de securitate în 

muncă, a situaţiilor de urgenţă ; 

ww) Asigură în mod obligatoriu organizarea şi desfăşurarea controlului 

medical periodic al personalului din subordine, conform Legii nr. 319/2006, 

norme de aplicare a acesteia şi HG nr. 355/2007, cu modificările ulterioare; 

xx) Urmăreşte modul de gestionare a tuturor bunurilor aflate în 

administrarea, buna funcţionare a acestora precum şi a măsurilor ce se iau 

pentru remedierea defecţiunilor; 

yy) Urmăreşte utilizarea judicioasă şi în interesul serviciului a mijloacelor de 

transport şi utilajelor din dotare, a consumului de carburant conform 

normativelor şi legilor în vigoare; 

zz) Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere , evidenţa 

bunurilor mobile şi imobile, instalaţiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar, materialelor si obiectelor în folosintă scurtă si de durată; . . . 
aaa) Verifică modul de gestionare a mijloacelor fixe ale domeniului public 

(utilaje, instalaţii , mijloace de transport, mobilier, clădiri , împrejmuiri , etc.) a 

materialelor şi răspunde pentru integritatea acestor bunuri aflate în 

proprietatea sau administrarea instituţiei pe care o conduce; 

bbb) Verifică şi asigură permanent starea de funcţionare a clădirilor, 

instalaţiilor de încălzit, iluminat, apă-canal şi ia măsuri pentru gospodărirea 

raţională a energiei electrice, gazului metan, combustibililor, apei, rechizitelor 

şi a altor materiale şi obiecte în folosinţă şi consum. 

(3) Atributii legate de activitatea financiar-contabilă: 

a) Participă la fundamentarea şi întocmirea anuală , la termenele 

prevăzute de lege a proiectului bugetului Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, asigurând prezentarea 

tuturor documentelor necesare primarului şi Consiliului Local în vederea 

aprobării bugetului anual; 

b) Ana l i zează oportunitatea, legalitatea şi încadrarea în bugetul aprobat a 

diferitelor categorii de cheltuieli ; 

Intocmit si redactat 13 
Consilier juridic Raluca Zailer I ex 19.04.2022 

/ 



c) Asigură finanţarea conturilor deschise la trezoreria Municipiului Sibiu, 

conform bugetului aprobat; 

d) Urmăreşte execuţia bugetară pe capitole bugetare, articole şi aliniate 

pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Prival al 

Municipiului Sibiu; 

e) Verifică rapoartele şi anexele privind rectificările bugetare, virări de 

credite şi alte modificări trimestriale; 

f) Urmăreşte cheltuielile efectuate cu respectarea disciplinei financiare; 

g) Analizează şi urmăreşte periodic, împreună cu contabilul şef, realizarea 

bugetului stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna 

administrare, întrebuinţare şi exercitare a acestuia cu respectarea disciplinei 

financiare; 

h) Participă cu propuneri scrise, la întocmirea proiectului de buget, privind 

necesarul de materiale; 

i) Analizează şi urmăreşte modul de încasare a veniturilor proprii şi 

subvenţiilor; 

j ) Aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

k) Urmăreşte şi aprobă întocmirea sistemului de control intern, a 

procedurilor de lucru specifice biroului buget - contabilitate; 

I) Aprobă rapoartele solicitate de Consiliul Local pe linie de buget -

contabilitate; 

m) Urmăreşte respectarea disciplinei de casă , regulamentului operaţional 

de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar; 

n) Urmăreşte controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării 

integrităţii patrimoniului privind bugetul propriu; 

o) Asigură întocmirea , circulaţia şi păstrarea documentelor justificative 

care stau la baza înregistrărilor contabile; 

p) Coordonează întreaga activitate privind evidenţa financiar-contabilă la 

nivelul instituţiei pe care o conduce; 

q) Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi va lorificarea tuturor 

documentelor financiar-contabi le; 
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r) Organizează, ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, 

inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Serviciului 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu şi a 

celor aflate în administrare; 

s) Aprobă propunerile privind reevaluarea periodică , conform legislaţie i , a 

valorii activelor corporale în vederea determinării valorii juste a activelor din 

patrimoniu public şi privat aparţinând unităţii administrativ teritoriale; 

t) Verifică şi semnează bonurile de consum, bonurile de intrare, note 

transfer, procese verbale. 

(4) Atributii legate de activitatea de circulatia documentelor: 

a) Examinează şi aprobă clasificarea corespondenţei ; 

b) Urmăreşte înregistrarea corespondenţei primite/expediate în registrul 

electronic de intrări-ieşiri ; 

c) Repartizează corespondenţa către angajaţii instituţiei , conform 

rezoluţiilor înscrise pe documentele în cauză , urmărind consemnarea în 

registrul intrări - ieşiri ; 

d) Îndrumă petiţiile către compartimentele de specialitate pentru 

rezolvarea temeinică şi legală a acestora, cu precizarea termenului de 

trimitere a răspunsului; 

e) Verifică dacă persoanele de conducere subalterne au revizuit în mod 

corespunzător documentele de lucru; 

f) Urmăreşte rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

cererile, sesizările şi scrisorile cetăţenilor aflate în competenţa serviciului; 

g) Aprobă metodologia internă privind organizarea şi funcţionarea 

activităţii de arhivare a documentelor din cadru l Serviciului Public de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

h) Coordonează activitatea de constituire a arhivei, la termenele prevăzute 

de legislaţia în vigoare; 

i) Are obligaţia să studieze, să cunoască şi să aplice legislaţia aflată în 

vigoare; 
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(5) Atributii legate de activitatea de resurse umane: 

a) Aprobă lista cuprinzând posturile vacante care urmează a fi scoase la 

concurs, precum şi tematicile şi organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

b) Aprobă programe anuale de perfecţionare continuă a pregătirii 

profesionale a personalului Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

c) Propune modificarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi 

ori de câte ori este cazul; 

d) Asigură respectarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, 

tinând cont de statul de functii ; 
' . 
e) Avizează propunerile privind angajarea şi promovarea personalului ; 

f) Analizează şi soluţionează contestaţiile formulate de personalul 

Serviciu lui Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului 

Sibiu, cu privire la calificativele acordate la evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale; 

g) Aprobă regulamentul privind gestionarea şi utilizarea echipamentelor IT 

de către personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Municipiului Sibiu; 

h) Verifică şi semnează documentaţia de propunere privind modificarea 

organigramei, statului de funcţii şi de personal şi le înaintează spre aprobare; 

i) Motivează personalul din subordine prin evaluarea performanţe lor 

profesionale individuale, dezvoltând mijloace de motivare a acestora; 

j) Urmăreşte aplicarea de soluţii unitare şi nediscriminatorii pentru 

soluţionarea activităţilor conform delegării de atribuţii ; 

k) Verifică şi semnează deciziile de numire, angajare, promovare, 

avansare, mutare, detaşare, suspendare, transfer, încetare a activităţi i, 

pensionare, reîncadrare, terminarea stagiului şi orice alte modificări apărute 

în raporturile de muncă/serviciu ; 

I) Solicită modificări ori de câte on este nevoie a fişei postului 

personalului din subordine; 

m) Aproba fişele de post ale personalului din subordine; 
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n) Elaborează fişele de post pentru şefii serviciilor/birourilor direct 

subordonate; 

o) Verifică şi semnează contracte de muncă , acte adiţionale ; 

p) Verifică şi semnează state de salarii şi anexele aferente; 

q) Verifică şi semnează foile de prezenţă ; 

r) Verifică şi semnează ordinele de plată aferente salariilor; 

s) Verifică situaţiile statistice cu privire la numărul de personal şi fondurile 

de salarii ; 

t) Coordonează activitatea de evaluare anuală a performanţelor 

individuale ale salariaţilor instituţiei şi de acordare a gradelor profesionale; 

u) Verifică şi semnează eliberarea de adeverinţe medicale sau alte 

adeverinţe necesare angajaţilor; 

v) Răspunde de elaborarea măsurilor preventive de anticorupţie şi 

indicatorii de evaluare la nivelul serviciului public precum şi de evaluarea 

periodică a riscurilor susceptibile la corupţie; 

w) Asigură în permanenţă existenţa unui grup de lucru pentru integritate 

precum şi a componenţei acestuia, conform legii; 

x) Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi asigură 

formarea continuă a acestuia. 

(6) Atributii specifice: 

a) Răspunde de îndeplinirea obiectivului principal de activitate al 

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului 

Sibiu, prin organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi activităţilor 

edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea ş1 

exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu; 

b) Urmăreşte şi controlează în mod regulat îndeplinirea atribuţiilor 

specifice referitoare la activităţile şi îndatoririle privind: 

a) administrarea domeniul public şi privat; 

b) administrarea parcărilor şi eliberarea de abonamente, autorizaţii 

de parcare, carduri precum şi urmărirea încasării taxelor pentru 

eliberarea acestora; 

I ntocmit s i redacta t 17 
Consilier juridic Ra luca Zaile r I ex 19.04.2022 



c) Asigură prin personal calificat desfăşurarea acţiunilor specifice în 

vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe 

domeniul public sau privat al municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea 

procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravenţii lor 

săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

d) Asigură respectarea condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia 

de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice şi participă la 

lucrările acestei Comisii; 

e) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 

Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea , păstrarea ordinii şi 

liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

f) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 

Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a autovehiculelor în 

zona centrală , istorică , a municipiului Sibiu; constatarea contravenţi ilor 

săvârşite ca urmare a nerespectări i acestor norme ş i aplicarea sancţi u n i l o r 

contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

g) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 

Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale 

a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; 

constatarea contravenţi ilor săvârşite ca urmare a nerespectări i acestor norme 

şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de 

constatare a contravenţiilor, comunicarea ş1 încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 
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h) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului 

Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea şi funcţionarea 

teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; 

constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme 

şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor verba le de 

constatare a contravenţiilor, comunicarea ş1 încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 

i) Asigură controlul abonamentelor, cardurilor şi a taxelor de parcare; 

j ) Asigură amplasarea mijloacelor publicitare cu ocazia evenimentelor 

organizate pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, care sunt avizate 

de către Comisia de Avizare a cererilor de organizare a Adunarilor Publice în 

municipiul Sibiu 

k) Identifică şi propune spre amenajare spaţii de parcare, administrarea şi 

exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, 

închiriere sau asociere în participaţiune ; 

I) Identifică şi propune trasee pentru piste de biciclete în municipiul Sibiu 

m) Asigură proiectarea, contractarea, achizitionarea, urmarirea executiei şi 

montarii automatelor de plată a sistemelor de acces cu bariera sau piloni , 

sistemelor de supraveghere cu camere şi a indicatoarelor de parcare sau de 

orientare; 

n) Urmăreşte actualizarea evidenţei terenurilor proprietatea municipiului 

Sibiu pe care sunt amplasate garaje, evidenţa beneficiarilor de garaje şi în 

colaborare cu Directia Fiscala Locala Sibiu, urmăreste ca acestia să-si . . . 
îndeplinească obligaţiile financiare faţă de bugetul local ce decurg din 

exploatarea terenurilor; 

o) Analizează , propune şi supune aprobarii desfăşurarea de activitatii de 

comerţ stradal , prestari servicii, etc. pe domeniul public şi privat al 

municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului precum şi institutiile şi servicile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Sibiu; 
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p) Identifică şi propune spre aprobare oportunităţile de obţinere a 

veniturilor din închirieri/concesionări de spaţii , terenuri etc. aferente bunurilor 

aflate în administrare; 

q) Propune cuantumul şi modificarea tarifelor pentru serviciile prestate şi 

supune spre aprobare, Consiiliului Local în condiţiile legii; 

r) Urmăreşte actualizarea permanentă a informaţiilor de pe website-ul 

serviciului public; 

s) Urmăreşte aducerea la îndeplinire şi se asigură de respectarea 

Hotărilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează 

gospodărirea , păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în 

staţiunea Păltiniş ; 

t) Urmăreşte întocmirea dosarelor pentru stabilirea taxei de protecţie şi 

stingere a incendiilor pentru deţinătorii de imobile din staţiunea Păltiniş : în 

acest sens, propune cuantumul taxei şi supune spre aprobare Consil iului 

Local, în condiţiile legii; 

u) Asigură implementarea şi monitorizarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu şi a Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Municipiului Sibiu în domeniul de competenţă ; 

v) Participă la întâlnirile grupului de lucru pentru asigurarea implementări i 

şi monitorizării SIDU şi PMUD şi îndeplineşte măsurile stabilite în cadrul 

acestora. 

Cap.V. CONTABILUL ŞEF 

Art.18. Contabilul Şef are următoarele atribuţii : 

a) Coordonează , controlează şi răspunde de activitatea pe linie financiar -

contabilă ; 

b) Răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor 

economico - financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi 

defalcat pe trimestre; 

c) Asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC 

şi ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialităţii, atunci 
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când nu se asigură încadrarea în creditele bugetar prevăzute în BVC şi 

defalcate pe trimestre; 

d) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile serviciului 

public faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor 

de şomaj , bugetul asigurărilor de sănătate ; 

e) Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculelor privind 

drepturile salariale ale personalului; 

f) Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii. la 

măsuri pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 

g) Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind 

mijloacele fixe şi mijloacele circulante; 

h) Asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea 

patrimoniului şi ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care 

a fost păgubit sens în care înregistrează şi tine evidenţa debitelor întocmind 

balanţa analitică ; 

i) Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, 

urmăreşte definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii; 

î) Răspunde de întocmirea corectă a balanţei de verificare pentru conturile 

sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea; 

j ) Operează la zi actele de bancă , actele de casă , bonurile de consum, notele 

de intrare recepţie şi alte documente contabile; 

k) Are obligaţia de a sesiza în scris conducerea, despre toate neregulile pe 

linie financiar - contabilă ; 

I) Verifică în programul de salarizare toate datele necesare privind angajaţii 

proprii ai serviciului care intră în activitate, efectuate de responsabilul cu 

resursele umane; 

m) Urmăreşte modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în 

cazul angajaţilor proprii ; 

n) Verifică lunar statele de salarii cuvenite angajaţilor proprii; 

o) Verifică deducerile suplimentare acordate angajaţilor proprii ; 

p) Verifică statele de acordare a primelor pentru angajaţii proprii; 

q) Asigură acordarea corectă a drepturile băneşti cuvenite salariaţilor ; 
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r) Verifică statele de plată privind calculul corect al CAS, CASS, şomaj , 

deduceri de bază şi suplimentare, calculul corect al impozitului şi reţineri lor 

din salarii , respectându-se actele normative în vigoare, incidente; 

s) Întocmeşte şi depune lunar declaraţiile de salarii pentru CASS, CAS, 

şomaj , impozit, respectându-se prevederile legale în vigoare. Dacă este 

cazul , se vor depune declaraţii rectificative (în cazul imputaţiilor); 

ş ) Verifică situaţia reţinerilor din salarii pentru a putea verifica viramentele şi 

verifică şi efectuează viramentele pentru sumele corespunzătoare; 

t) Asigură corectitudinea înscrierilor menţionate în fişele fiscale; 

ţ) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

u) Membru în Comisia de Monitorizare a implementării şi dezvoltăr i i 

sistemului de control intern/managerial , cu atribuţiile ce îi revin din Programul 

de elaborare şi dezvoltare a Sistemului de control managerial în cadrul 

seNiciului. 

v) Colaborează , în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din 

cadrul structurii funcţionale din care face parte, cât şi cu compartimentele din 

aparatul de specialitate al primarului precum şi cu i nstituţii le sau servici ile 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. 

w) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau, 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, Hotărâri lo r 

Consiliului Local Sibiu , şi/sau ale actelor normative în vigoare, incidente. 

CAP. VI. Atribuţii 

Secţiunea 1. Birou investiţii şi financiar - contabil 

Art. 19. Birou investiţii şi financiar - contabil este condus de un şef birou care 

asigură , organizează , conduce şi răspunde de activitatea biroului şi a 

angajaţilor din subordine. 

Art. 20: Activitatea responsabililor pe probleme financiare, contabilitate, 

salarizare vizează îndeplinirea următoarelor atribuţii principale: 

a) Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind 

mijloacele fixe; 
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b) Ţine evidenţa proceselor verbale de punere în funcţiune a mijlocului fix; 

c) Lunar calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea mijloacelor 

fixe; 

d) Operează transferurile de mijloace fixe şi urmăreşte evidenţa lor cu ajutorul 

listelor de inventor; 

e) Înregistrează în contabi litate obiectele de inventar şi urmăreşte darea în 

folosinţă pe gestiuni a acestora; 

f) Ţine evidenţa contabilă a taxelor pentru pază şi stingere incendii stabilite 

prin HCL nr. 87 /2003 pentru Staţiunea Păltiniş; 

g) Întocmeşte dosare de calcul al taxelor PSI, pentru deţinătorii de imobile din 

Păltiniş ; 

h) Întocmeşte şi transmite înştiinţări de plată privind debitele aferente fiecărui 

an pentru taxele PSI; 

i) Întocmeşte adrese de înştiinţare a debitelor restante; 

î) Întocmeşte somaţii , titluri executorii şi procese verbale de afişaj pentru 

debitele restante; 

j ) Întocmeşte şi remite dosarul de executare silită către Serviciul Executare 

Silită din cadrul Direcţiei Fiscale Locale aflate în subordinea Consiliului Local 

Sibiu; 

k) Întocmeşte decontul de cheltuieli privind apartamentele din staţiunea 

Păltiniş , date în folosinţă gratuită şi factura pentru plata acestora; 

I) Ţine evidenţa încasărilor din chiriile aferente celor 15 căsuţe de pe aleea 

de la Grădina Zoologică şi a standurilor de prezentare si vânzare amplasate 

de serviciu pe domeniul public si privat municipiul Sibiu ; 

n) Întocmeşte deconturile de energie electrică aferente celor 15 căsuţe de pe 

aleea de la Grădina Zoologică şi ţine evidenţa încasării lor; 

m) Asigură şi răspunde de înregistrarea debitelor privind taxele de ocupare a 

domeniului public şi verifică la sfârşitul fiecărei luni ca nota contabilă să 

corespundă cu borderoul privind avizele de ocupare a domeniului public 

întocmit de persoanele responsabile; 

O) Înregistrează avizele de vânzare a tichetelor de parcare; 
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p) Ţine evidenţa convenţiilor privind autorizaţiile de parcare ş1 urmăreşte 

încasarea plăţii acestor autorizaţi i la termenele prevăzute ; 

q) Înregistrează bonurile de consum privind tichetele de parcare; 

r) Verifică magazia de tichete de parcare. Ţine evidenţa convenţiilor de 

tichete de parcare şi urmăreşte plata acestora; 

s) Operează pe calculator aprovizionările ş1 consumuri le de materiale, 

carburanţi , obiecte de inventor; 

ş) Urmăreşte nota de comandă către furnizori care se semnează de către 

directorul serviciului, contabilul şef, aplicându-se şi viza de control financiar 

preventiv; 

t) Ţine evidenţa propunerilor de angajare a cheltuielilor şi a angajamentelor 

bugetare, pe care le întocmeşte şi înregistrează cu verificarea încadrării în 

creditele bugetare; 

ţ) După aprobarea acestor propuneri şi angajamente şi obţinerea vizei CFP le 

înaintează spre ordonanţare şi plată ; 

u) Întocmeşte notele de intrare recepţie a fiecărui produs care intră în 

patrimoniu pa baza facturilor emise de furnizori, verifică existenţa anexelor 

necesare şi autenticitatea semnăturilor; 

v) Ţine evidenţa bonurilor valorice de carburant. Întocmeşte bonurile de 

consum carburant pentru fiecare autovehicul din dotarea serviciului; 

w) Lunar pe baza foilor de parcurs întocmeşte fişele de activităţi zilnice pentru 

fiecare autovehicul. Calculează consumul normat al fiecărui autovehicul , 

întocmeşte notele contabile de consum de carburanţi şi înregistrează în 

contabilitate aceste consumuri ; 

x) Are obligaţia de a întocmi corect toate documentele cu care lucrează , 

respectând toate actele normative în vigoare aplicabile, să păstreze în bune 

condiţii documentele şi să asigure arhivarea lor; 

y) Înreg istrează în contabilitate şi verifică fiecare factură emisă de companiile 

de curierat pentru remiterile poştale pe baza borderourilor de poştă întocmite 

de alte compartimente din serviciu; 

z) Are obligaţia de a sesiza în scris conducerea despre nereguli constatate în 

domeniul de activitate; 
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aa) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

bb) Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu 

personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce 

(după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al 

primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local ; 

cc) Efectuează operaţiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanţă 

emisă în două exemplare (unul pentru cel care face plata către casierie şi 

unul pentru casier, pentru a face confruntarea cu registrul de casă). 

dd) Depune în bancă sumele reprezentând taxe. 

ee) Întocmeşte documentaţia pentru depunerea în bancă în contul Consiliului 

Local Sibiu contravaloarea amenzilor, taxelor şi chiriilor încasate. 

hh) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau, 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, Hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau ale actelor normative în vigoare, incidente. 

ff) Întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili ; 

controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi 

repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe 

care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale; 

Art.21. Activitatea responsabilului de achiziţii publice vizează îndeplinirea 

următoarelor atribuţii principale: 

a) Asigură păstrarea , arhivarea şi confidenţialitatea documentelor care 

privesc serviciul ; 

b) Elaborează programul anual al achiziţilor publice, pe baza necesităţilor şi 

priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul serviciului ; 

c) Elaborează strategia anuală a serviciului în achiziţii publice, pe baza 

necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul 

serviciului ; 

d) Elaborează , sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a 

documentaţiei de atribuire pentru achiziţiile directe. Îndeplineşte obligaţiile 

referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea. nr. 
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98/2016. Întocmeşte documentele necesare aplicării procedurii de achiziţie 

directă şi înaintează facturile către Contabilul şef împreună cu documentele 

justificative; 

e) Elaborează documentaţia de atribuire pentru procedurile de achiziţie 

stabilite de Legea nr. 98/2016. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la 

publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege. Aplică şi finalizează 

procedurile de atribuire. Construieşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

Înaintează facturile către Contabilul şef împreună cu documentele 

justificative; 

f) Întocmeşte documentele constatatoare şi asigură transmiterea şi publicarea 

lor, conform prevederilor legale; 

g) Întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de recepţie şi procesele 

verbale de recepţie pentru contractele încheiate; 

h) Asigura completarea şi transmiterea formularelor de integritate în 

conformitate cu prevederile legale; 

i) Asigură aplicarea Strategiei naţionale anticorupţie pnn publicarea 

documentelor prevăzute de acestea pe site-ul instituţiei şi actualizarea 

acestora; 

j) Ţine evidenţa contractelor încheiate de serviciul public. Întocmeşte 

documentele necesare în vederea prelungirii/rezilierii/anu lării contractelor; 

k) Asigură necesarul de materiale pentru buna desfăşurare a activităţii 

serviciului. Întocmeşte bonurile de consum pentru materialele date în 

folosintă. La sfârsitul fiecărei luni transmite bonurile de consum către 
' ' 

responsabilul din cadrul compartimentului financiar contabil ; 

I) Ţine evidenţa certificatelor de garanţie al produselor/lucrărilor achiziţionate ; 

m) Să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din 

cadrul structurii funcţionale din care face parte, cât şi cu compartimentele din 

aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local ; 

n) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau, 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilo r 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau ale actelor normative în vigoare, incidente. 
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Secţiunea 2. Serviciul administrare domeniu public şi privat 

Art. 22: Serviciul administrare domeniu public şi privat este condus de un şef 

serviciu care asigură , organizează , conduce şi răspunde de activitatea 

serviciului şi a angajaţilor din subordine. 

Art. 23: Serviciul administrare domeniu public şi privat are în principal 

următoarele atribuţii: 

a) Administrarea urmatoarelor imobile: 

- apartamentele nr.1, 2, 7 şi 9 situate administrativ în Staţiunea 

Păltiniş , bl.1 ; 

- camera S 13 cu destinaţia de arhivă din imobilul administrativ 

situat în Sibiu, B-du l Victoriei, nr.1 -3; 

- spaţiile cu destinaţia de birouri situate în Piata Mică , nr. 22, 

proprietatea publică a Municipiului Sibiu, 

- parter - corp D: birourile OP 1 +2, OP 3+4, corp B: birourile 

BP 7, BP 8, în suprafată de 161 , 59 mp (4 încăperi) , 

- la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în 

suprafată de 106,61 mp (4 încăperi) 

- cota-parte de 1/2 din părtile comune - din imobilul compus 

din casă si curte în suprafată de 1018 mp si grădină în suprafată 

de 526 mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605; 

b) Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în Staţiunea 

Păltiniş ; 

c) Administrează Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor, Zid de apărare cu Turnul 

Archebuzierilor ( Pânzarilor); 

d)Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea , păstrarea 

ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea 

contravenţi ilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

lntocmit si redactat 27 
Consi lier juridic Raluca Zailer I ex 19.04.2022.,........, 



contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a 

autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verba le de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţiona le în acest 

domeniu; 

f) Asigurarea controlului respectări i Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării 

ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al 

municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a 

nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; 

întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi 

încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu; 

g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea ş1 

funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului 

Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor 

norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor 

verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 

h) Asigurarea desfăşurarea acţiunilor specifice în vederea depistării 

vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau 

privat al municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în 

cazul acestor vehicule; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a 

nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; 

întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi 

încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu; 

i) Asigură respectarea condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice şi participă la predarea 
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- primirea amplasamentelor, cât şi urmăreşte buna desfăşurare a acestor 

evenimente. 

î) Închirierea căsuţelo r şi a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de 

către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu; 

j) Soluţionarea solicitărilor şi încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a 

domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, în condiţiile prevăzute de lege 

şi de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi eliberarea avizelor 

emise în acest sens şi urmărirea condiţiilor prevăzute; 

Art. 24: În vederea asigurării respectării şi aplicării Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Sibiu precum şi a altor reglementări legale incidente, 

responsabilii de Îndeplinirea activităţii de administrare a domeniului 

public şi privat al municipiului Sibiu, au următoarele atribuţii principale: 

a) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea 

ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

b) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces ş1 circulaţie a 

autovehiculelor în zona centrală , istorică , a municipiului Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

c) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării 

ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al 

municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a 

nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţiona le; 
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întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi 

încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu; 

d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea ş1 

funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului 

Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor 

norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; întocmirea proceselor 

verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor 

contravenţionale în acest domeniu; 

e) Asigurarea desfăşurarii acţiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor 

care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al 

municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul 

acestor vehicule; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a 

nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale ; 

întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi 

încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu; 

f) Efectuarea de controale pe teren de către salariaţii , din cadrul serviciului , 

împuterniciţi în acest sens şi întocmirea notelor de constatare a 

contravenţiilor; 

g) Întocmirea de adrese către instituţiile abilitate pentru obţinerea datelor de 

identificare ale proprietarului autovehiculului ; 

h) Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor; 

i) Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţii l or, 

aplicarea amenzilor; 

î) În cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravenţi ilor în lipsa 

contravenientului , se procedează la comunicarea acestuia prin poştă cu 

conformare de primire; 

j) Întocmirea de procese verbale de afişaj la domiciliul sau sediul 

contravenientului, în cazul în care nu s-a efectuat comunicarea procesului 

verbal prin altă modalitate; 
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k) Evidenţa dosarelor privind maşinile abandonate sau fără stăpân depistate 

pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu de agenţii constatatori ai 

seNiciului ; 

I) Efectuarea procedurilor necesare în vederea identificări i proprietarilor 

autovehiculelor abandonate sau fără stapân; 

m) Efectuarea procedurilor necesare în vederea emiterii dispoziţiilor de 

ridicare, transport, depozitare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân ; 

n) Efectuarea procedurilor necesare pentru somarea proprietarilor 

autovehiculelor abandonate în vederea eliberării domeniului public sau privat 

al municipiului; 

o) Efectuarea procedurilor necesare în vederea declarării autovehiculelor 

abandonate sau fără stăpân şi trecerea lor în proprietatea privată a 

municipiului; 

p) Efectuarea procedurilor necesare în vederea valorificării autovehiculelor 

abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului ; 

q) Eliberarea de avize pentru ocuparea temporară a domeniului public sau 

privat al municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale; 

r) Asigură evidenţa garajelor amplasate pe terenurile proprietatea municipiului 

Sibiu. Urmăreşte şi actualizează evidenţa beneficiarilor de garaje în 

colaborare cu Direcţia Fiscală Locală Sibiu; 

s) Analizarea şi propunerea aprobării desfăşurării activităţii de comerţ stradal , 

prestări seNicii, etc. pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, în 

colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarulu i precum şi instituţiile şi servicile publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Local Sibiu; 

ş) Activitatea de îndeplinire a atribuţiilor privind constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor se va face cu respectarea principiului responsabilităţii şi 

l egal ităţi i; 

t ) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare ; 

ţ) Îndeplineşte atribuţi i de constatare şi sancţionare a contravenţii lo r şi în alte 

domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu sau prin 
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dispoziţii ale Primarului în competenţa serviciului , pnn împuternicirea 

agenţilor constatori în acest sens; 

u) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

v) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărâri lor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

w) Emite avizele de săpătura pentru lucrările efectuate pe domeniul public al 

municipiului Sibiu si asigura respectarea prevederilor „Regulamentului privind 

refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu" in 

forma aprobata prin Hotărâre de Consiliu Local (începând cu 01.09.2021 ). 

x) Ridicarea trotinetelor electrice amplasate neregulamentar pe domeniul 

public conform H.C. L. nr 229/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condiţiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu, a trotinetelor 

electrice Închiriate prin intermediu/ unei platforme online, În regim self-service 

(începând cu 01 .08.2021 ). 

Art. 25: Responsabilul cu îndeplinirea activităţii de administrare a 

domeniului public şi privat în Staţiunea Păltiniş , are următoarele atribuţii 

principale: 

a) Îndeplineşte activitatea de urmărire a respectării Hotărârilor Consiliului 

Local al Municipiului Sibiu care reglementează gospodărirea , păstrarea ordinii 

şi a lin işti i publice, comerţ şi transport în Staţiunea Păltiniş ; 

b) Întocmeşte adrese către societăţile care se ocupă de remedierea 

defecţiunilor majore, care apar în distribuţia de energie electrică , telefonie, 

apă-canal, salubritate; 

c) Întocmeşte rapoarte de informare cu privire la situaţiile care apar legate de 

domeniul public şi privat în Staţiunea Păltiniş ; 

d) Răspunde de buna întreţinere a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 

din dotare; 

e) Urmăreşte buna execuţie a lucrărilor şi serviciilor care se desfăşoară din 

iniţiativa Consiliului Local; 

Intocmit si redactat 32 
Consilier juridic Raluca Zailer 1 ex 19.04.2022 



f ) Întocmeşte dosarele pentru stabilirea taxei de prevenire ş1 stingere a 

incendiilor, pentru deţinătorii de imobile în Staţiunea Păltin iş; 

g) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare; 

h) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

i) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

Art.26: Responsabilul cu Îndeplinirea activităţii de administrare a 

Turnurilor Olarilor, Dulgherilor şi zid de apărare cu Turnul 

Archebuzierilor (Pânzarilor) are în principal următoarele atribuţii : 

a) să se asigure că activităţile specifice vizitării turnurilor Dulgherilor şi 

Olarilor se desfăşoară cu respectarea regulamentului de vizitare şi a 

legislaţiei în vigoare; 

b) să verifice zilnic incinta turnurilor şi să se asigure că nu există pericole 

ce pot produce vătămarea sau accidentarea vizitatorilor turnurilor; 

c) să asigure săptămânal serviciul de salubritate în vederea ridică rii 

deşeurilor colectate selectiv sau ori de câte ori este nevoie; 

d) să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea 

şi facilităţile turnurilor, a planului de evacuare în caz de pericol şi numerele de 

telefon utile; 

e) să realizeze şi să doteze corespunzător incintele cu trusă medicală de 

prim ajutor şi stingătoare de incendiu; 

f) să implementeze orice alte măsuri de protecţie care vor fi prevăzute de 

legislaţia specifică în domeniu. 

Art. 27: Responsabilul cu probleme administrative are în principal 

următoarele atribuţii : 

a) Asigură şi urmăreşte repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a 

clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar; 
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b) Urmăreşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili ; 

controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi 

repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe 

care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale; 

c) Asigură efectuarea de inventarieri periodice şi anuale a patrimoniului 

instituţiei şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora; 

d) Face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la 

casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele 

necesare; 

e) Organizează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor 

de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia 

măsuri operative de remediere a deficienţelor constatate; 

f) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare ; 

g) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii , 

h) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărâri lor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

Art.28. Responsabilul cu protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în 

muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor, are în principal următoarele 

atribuţii: 

a) Asigură pregătirea şi testarea personalului propriu pentru apărarea 

împotriva incendiilor prin instructaj periodic, completând la zi fişele individuale 

de instructaj ale personalului; 

b) Organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă; 

c) Asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii; 

d) Organizează instruirea şi testarea angajaţilor în domeniul securităţii ş1 

sănătăţii în muncă ; 

e) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul 

compartimentului; 
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f) Verifică , soluţionează şi se asigură de semnalizarea şi dotarea 

corespunzătoare a tuturor spaţiilor aflate în administrarea serviciului , obţine şi 

păstrează în copie avizele sau autorizaţiile privind folosirii acestora 

spaţii/imobile , în scopul utilizării curente; 

g) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare; 

h) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

i) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu , hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

Secţiunea 3. Serviciul administrare parcări 

Art. 29: Serviciul administrare parcări este condus de un şef serviciu care 

asigură , organizează , conduce şi răspunde de activitatea serviciului şi a 

angajaţilor din subordine. 

Serviciul administrare parcări are în principal următoarele atribuţii: 

a) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea , păstrarea 

ordinii şi linişti i publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 

b) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a 

autovehiculelor în zona centrală , istorică , a municipiului Sibiu; constatarea 

contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea 

sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a 

contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest 

domeniu; 
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c) Efectuarea de controale pe teren de către angajaţii , din cadrul serviciului , 

împuterniciţi în acest sens şi întocmirea notelor de constatare a 

contravenţiilor; 

d) întocmirea de adrese către instituţiile abilitate pentru obţinerea datelor de 

identificare ale proprietarului autovehiculului, 

e) Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor; 

f) Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţii lor, aplicarea amenzilor; 

g) În cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în 

lipsa contravenientului, se procedează la comunicarea acestuia prin poştă cu 

conformare de primire, 

h) Întocmirea de procese verbale de afişaj la domiciliul sau sediul 

contravenientului , în cazu l în care nu s-a efectuat comunicarea procesului 

verbal prin altă modalitate; 

i) Identifică şi amenajează spaţii de parcare, administrează şi exploatează 

parcările care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau 

asociere în participaţiune; 

î) Face propuneri privind achiziţionarea de automate de parcare şi indicatoare 

de parcare; 

j) Urmăreşte montarea şi funcţionarea automatelor de parcare, aplicaţii de 

încasare şi control parcări , staţii de încărcare vehicule electrice, sisteme de 

supraveghere cu camera video, sisteme de acces cu bariere sau piloni , a 

indicatoarelor de parcare, orientare sau informare cu respectarea 

specificaţilor tehnice precizate de producător şi furnizor; 

k) Întocmeşte abonamentele şi autorizaţiile de parcare eliberate de serviciul 

public; 

I) Stabileşte şi modifică tarifele pentru serviciile prestate şi le supune aprobării 

Consiliului Local Sibiu în cond iţiile legii; 

m) Administrează ş1 monitorizează zonele pietonale din Centrul Istoric al 

municipiului Sibiu; 

n) Asigură organizarea şi funcţionarea parcărilor de pe raza municipiului 

Sibiu, normelor de funcţionare aprobate şi actualizate conform legii; 

Intocmit si redactat 36 
Consilier juridic Raluca Zailer 1 ex 19.04.2022 



o) Activitatea de îndeplinire a atribuţiilor privind constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor se va face cu respectarea principiului responsabilităţii şi 

legalităţii ; 

p) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare ; 

q) Îndeplineşte atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi în alte 

domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu sau prin 

dispoziţii ale Primarului în competenţa serviciului, prin împuternicirea 

agenţilor constataori în acest sens; 

r) Proiectarea şi implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu; 

s) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii; 

ş) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

t) Participă la activităţile de asigurare a fluenţei circulaţiei rutiere şi pietonale, 

prin montarea de stâlpi de delimitare şi de restricţionare a accesului, pe 

trotuare, zone pietonale, în parcuri, parcări şi alte locaţii unde se impune 

(începând cu 01.09.2021 ). 

ţ) Asigură montarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie pe străzile şi 

drumurile publice (începând cu 01 .09.2021 ). 

u) Administrarea staţiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe 

domeniul public al Municipiului Sibiu şi încasarea tarifelor aferente acestui 

serviciu. 

v) Gestionarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service 

şi încasarea tarifelor aferente acestui serviciu. 

Secţiunea 4. 

Art.30 (1) Biroul juridic si resurse umane este condus de un şef birou care 

asigură , organizează , conduce şi răspunde de activitatea biroului şi a 

angajaţilor din subordine. 
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(2) Biroul juridic şi resurse umane are în principal următoarele atribuţii: 

a) Asigură asistenţă şi reprezentare juridică în toate cauzele şi la toate 

instanţele în care poate sta ca parte serviciul public, Consiliul Local sau 

Primarul Municipiului Sibiu; 

b) Asigură asistenţă şi reprezentare j uridică în faţa notarilor publici pentru 

întocmirea actelor notariale şi a executorilor judecătoreşti; 

c) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite 

spre avizare; 

d) Acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul 

serviciului ; 

e) Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în 

termenul prevazut de lege al actelor procedurale pentru fiecare dosar în 

parte; 

f) Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu 

privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii , 

precum şi cu privire la informaţiile solicitate de instanţele de judecată ; 

g) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări , 

comasări , întabulări de imobile; 

h) Propune directorului proiectul de statut al personalului , structura 

organizatorică , numărul de personal al serviciului, atribuţiile de serviciu şi fişa 

postului , precum şi salarizarea acestuia; 

i) În baza organigramei aprobate întocmeşte statul de funcţii şi de 

funcţiuni , respectând criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii ; 

j) Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea , 

promovarea şi salarizarea personalului angajat; 

k) Răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrare 

şi promovare în muncă privind serviciul , şi de verificare a îndeplinirii de către 

solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta 

I) Asigură soluţionarea în termen legale a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor 

primite prin orice modalităţi de la cetăţeni sau de la autorităţi ale 

administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe; 
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m) Coordonează activitatea de constituire a arhivei, la termenele prevăzute 

de legislaţia în vigoare, întocmeşte nomenclatorul corespunzător activităţii 

serviciului şi propune scoaterea din arhivă a documentelor a căror termene 

de păstrarea a expirat; 

n) Aplică metodologia internă privind organizarea şi funcţionarea activităţii 

de arhivare a documentelor din cadrul Serviciului Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu; 

o) Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie emise de serviciul 

public şi a programului în care sunt înregistrate; 

p) Întocmeşte documentaţia cu persoanele care nu au achitat amenda 

contravenţională cuprinsă în procesul verbal şi asigură transmiterea acesteia 

către organele competente; 

q) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor 

sau rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, 

hotărârilor Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, 

incidente. 

Art. 31: În vederea exercitării profesiei de consilier juridic principalele 

atribuţii ce revin acestuia sunt: 

a) Asigură asistenţă şi reprezentare juridică în toate cauzele şi la toate 

instanţele în care poate sta ca parte serviciul public, Consiliul Local sau 

Primarul Municipiului Sibiu; 

b) Asigură consultanţă şi reprezentare juridică serviciului public, apără 

drepturile şi interesele legitime ale acestuia, în raporturile cu autorităţile 

publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau 

fizică , română sau stră ină ; 

c) Acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul serviciului ; 

d) Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământulu i , 

a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc serviciul; 

e) La solicitarea serviciului pe care îl reprezintă , promovează acţiuni la 

instanţele de judecată de diferite grade şi uzează de toate căile de atac 

conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora; 
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f) Formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale , în cauzele în care 

serviciul public are calitatea de pârât, pe care le susţine în faţa diferitelor 

instanţe judecătoreşti ; 

g) Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă , în 

termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat 

pe rol; 

h) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre 

avizare; 

i) Avizează şi contrasemnează , sub aspectul legalităţii , actele cu caracter 

juridic ale serviciului; 

î) Verifică şi avizează , sub aspectul legalităţii , referatele şi celelalte acte care 

stau la baza emiterii dispoziţiilor primarului şi la baza proiectelor de hotărâri 

care se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu, acte întocmite 

de către serviciul public; 

j) Verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii , referatele şi celelalte acte care 

stau la baza emiterii deciziilor directorului serviciului public precum şi deciziile 

emise; 

k) Redactează proiecte de contracte ş1 negociază clauzele legale 

contactuale; 

I) Semnează , la solicitarea conducerii , în cadrul reprezentării , documentele 

cu caracter juridic emise de serviciul public; 

m) Conduce evidenţa cauzelor prin registrul de cauze şi condica de termene; 

n) Răspunde solicităril or instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privi re 

la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii, precum ş i 

cu privire la informaţiile solicitate de instanţele de judecată ; 

o) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară : dezmembrări , comasă ri , 

întabulări de imobile; 

p) Primeşte , înregistrează corespondenţa juridică şi răspunde de rezolvarea 

acesteia conform prevederilor legale şi în termenele stabilite; 

q) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadru l 

compartimentului ; 
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r) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare ; 

s) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

ş ) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

Art. 32: Activitatea responsabilului de resurse umane vizează îndeplinirea 

următoarelor atribuţii principale: 

a) Propune directorului proiectul de statut al personalului, structura 

organizatorică , numărul de personal al serviciului , atribuţiile de serviciu şi fişa 

postului, precum şi salarizarea acestuia; 

b) În baza organigramei aprobate întocmeşte statul de funcţii şi de funcţiuni , 

respectând criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii ; 

c) Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi 

salarizarea personalului angajat; 

d) Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu; 

e) Ţine evidenţa registrului general de evidenţă salariaţi , îl păstrează şr 

completează cu toate modificările survenite cu respectarea termenelor legale. 

f) Păstrează dosarele angajaţilor serviciului şi le completează în funcţie de 

modificările intervenite în legislaţia în domeniu; 

g) Asigură păstrarea , arhivarea şi confidenţialitatea documentelor care 

privesc serviciul; 

h) Asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de 

salarizare şi specializare prin includerea personalului în programe de 

perfecţionare; 

i) Răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrare şi 

promovare în muncă privind serviciul , şi de verificare a îndeplinirii de către 

solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta; 

î) Asigură secretariatu l comisiilor de concurs, respectiv al comisii lor de 

soluţionare a contestaţiilor; 
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j) Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, detaşarea , 

modificarea sau încetarea contractului individual de muncă pentru personalul 

din cadrul serviciului; 

k) Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii; 

I) Organizează în luna decembrie a fiecărui an programarea concediilor de 

odihnă pentru angajaţii serviciului pentru anul următor; 

m) Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare, în 

cazurile prevăzute de lege; 

n) Ţine evidenta fişelor posturilor tuturor posturilor aprobate ş1 ale 

personalului angajat, întocmite cu respectarea prevederilor legale; 

o) Urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale angajaţilor, care se întocmesc de către director în 

colaborare cu şeful de serviciu; 

p) Urmăreşte respectarea programului de muncă ţinând evidenţa prezenţei 

prin condici de prezenţă şi întocmeşte pontajele lunare; 

q) Întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind efectivul de personal 

timpul de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de 

personal şi salarizare; 

r) Propune actualizarea periodică a regulamentului intern al serviciului în 

funcţie de modificările survenite; 

s) Primeşte , înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale 

categoriilor prevăzute de lege şi eliberează imediat depunătorului o dovadă 

de primire; 

ş) La cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere 

şi interese; 

t) Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor de declaraţii şi 

pentru depunerea în termen a acestora; 

ţ) Evidenţiază declaraţiile de avere şi interese în Registrul declaraţiilor de 

avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

u) Asigură publicarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu, în termen de cel mult 30 de 

zile de la primire prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia 
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localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele 

financiare, a codului numeric personal , precum şi a semnăturii ; 

v) Trimite Agenţiei , în termen de cel mult 1 O zile de la primire, copii certificate 

ale declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese primate; 

w) Întocmeşte , după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele 

care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest 

termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de 

vedere în termen de 1 O zile lucrătoare ; 

x) Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale 

privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi 

incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea 

persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

y) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul 

compartimentulu i; 

z) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare; 

aa) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii; 

bb) Asigură secretariatul colectivului de lucru pentru elaborarea, 

implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern în 

cadrul serviciului ; 

cc) Redactează convocatorul şedinţelor lunare, inclusiv ordinea de zi şi 

asigură comunicarea convocatorului membrilor colectivului. 

dd) Redactează procesul-verbal al şedinţelor lunare şi îl transmite membrilor 

colectivului şi celor nominalizaţi pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în 

şedinţă. 

ee) Organizează desfăşurarea şedinţelor de lucru ale colectivului. 

ff) Ţine evidenţa documetelor şedinţei. 

gg) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilo r 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 
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Art. 33: Responsabilul cu activităţi de registratură are în principal 

următoarele atribuţii: 

a) Asigură soluţionarea în termen legale a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor 

primite prin orice modalitate de la cetăţeni sau de la autorităţi ale 

admin istraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe; 

b) Asigură înregistrarea tuturor documentelor intrate şi ieşite din cadrul 

serviciului şi repartizarea acestora către persoanele competente să le 

soluţioneze ; 

c) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul 

compartimentului; 

d) Săptămânal , se va face analiza privind comunicarea la termen a 

răspunsulu i la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare ; 

e) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţi ilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii; 

f) Verifică zilnic so licitările venite pnn intermediul portalului E

Administraţie . ro, aplicaţia Sibiu CityApp şi orice altă aplicaţie implementată de 

Primărie sau serviciul propriu şi înştiinţează angajaţii competenţi să le 

soluţioneze, conform repartizări acestora de conducerea serviciului ; 

g) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente; 

h) Asigură păstrarea , arhivarea şi confidenţialitatea documentelor date spre 

arhivă , care privesc serviciul. Verifică şi preia de la compartimente pe bază 

de procese-verbale dosarele constituite. 

i) Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de 

arhivă pe baza Registrului de evidenţă curentă. Organizează depozitul de 

arhivă după criteriile stabilite prin legislaţia arhivistică . 

Art. 34: Responsabilul cu evidenţa proceselor verbale are în principal 

următoarele atributii : 
' 

a) Întocmirea documentaţiei cu persoanele care nu au achitat amenda 

contravenţională cuprinsă în procesul verbal şi transmiterea acestora către 

organele competente; 
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b) Ţine evidenţa proceselor verbale de contravenţie emise de serviciul public 

şi a programului în care sunt înregistrate; 

c) Înregistrează în program confirmările de debit primite pentru procesele 

verbale trimise la executare silită ; 

d Înregistrează în program procesele verbale de contravenţie care au fost 

contestate la instanţele de judecată competente; 

e) Înregistrează în program confirmările de primire ale proceselor verbale de 

contravenţie transmise prin poştă, procesele verbale de afişaj ale proceselor 

verbale de contravenţie precum şi cele care nu au putut fi comunicate; 

f) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul 

compartimentului ; 

g) Are obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care intră în 

contact în timpul desfăşurării activităţii ; 

h) Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici în baza deciziilor sau 

rezultând din aplicarea dispoziţiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor 

Consiliului Local Sibiu, şi/sau alte acte normative în vigoare, incidente. 

Art.35: Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal conform 

Regulamentului UE 679/2016 are următoarele atribuţii: 

a) informarea şi consilierea operatorului, precum şi a angajaţilor care se 

ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul 

Regulamentului mai sus precizat şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau 

drept intern referitoare la protecţia datelor; 

(b) monitorizează respectarea Regulamentului UE 679/2016, a altor dispoziţii 

de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a 

politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce 

priveşte protecţia datelor cu caracter personal , inclusiv alocarea 

responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului 

implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; 

(c) furnizează consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului 

asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate 

cu articolul 35 din Regulament UE 679/2016; 
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(d) cooperează cu autoritatea de supraveghere; 

(e) îşi asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere 

privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă 

menţionată la articolul 36 din Regulament UE 679/2016, precum şi , dacă este 

cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 

CAP. VII. Dispoziţii finale. 

Art. 36: Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament de 

organizare şi funcţionare, pot fi completate şi/sau modificate cu aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Sibiu, în baza noilor prevederi legale în 

domeniu. 

Art. 37: Personalul serviciului public este obligat să cunoască sarcinile şi 

responsabilităţile ce revin serviciului, biroului sau compartimentului în care 

este încadrat şi să le îndeplinească în mod corespunzător. 

Art. 38: Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare ş1 

funcţionare atrage după sine răspunderea disciplinară , administrativă , civilă 

sau după caz, penală a celui şi/sau celor vinovaţi. 

Art. 39: (1) Directorul serviciului public va aduce la cunoştinţă salariaţilor din 

subordine prevederile prezentului regulament. 

(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare 

începând cu data de 01.05.2022. 

(3) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se consideră 

modificat şi/sau completat de drept în momentul apariţiei unor dispoziţii 

contrare. 

Preşedinte de sedintă 
Paul-Constanti~ Me~ei 
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Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 


