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Capitolul I – Dispoziții generale
Art.1 – Prezentul Regulament este întocmit în temeiul:
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului SGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial al
Entităților Publice;
– Legii nr. 287/2009 Noul Cod Civil.
Art.2 – (1) Dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei
Municipiului Iași, denumit în continuare Regulament, se aplică întregului personal - de
conducere și de execuție, funcționari publici și personal contractual, angajat în cadrul
compartimentelor componente ale structurii organizatorice a entității publice.
(2) Prezentul Regulament se actualizează în condițiile apariției unor modificări
semnificative atât la nivelul componenței structurii organizatorice cât și la cel al structurii
personalului angajat.
(3) Regulamentul se supune avizării Primarului Municipiului Iași și aprobării Consiliului
Local al Municipiului Iași.
Capitolul II – Scopul, obiectivele și atribuțiile instituției Primăria Municipiului Iași
Art.3 – Primăria Municipiului Iași – entitate publică executivă în cadrul UAT Municipiul
Iași, își desfășoară activitatea având la bază prevederile Legii nr.215/2001 rep., cu modificările
și completările ulterioare, în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor
publice, eligibilității autorităților administrației locale, legalității și consultării cetățenilor în
soluționarea problemelor locale.
Art.4 - Primarul municipiului este conducătorul administrației publice locale, al
aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și controlează, fiind totodată ordonator
principal de credite.
Art.5 – Aparatul de specialitate al primarului este constituit din structuri funcționale,
organizate în direcții, servicii, birouri, compartimente, în cadrul cărora își desfășoară activitatea
personalul de specialitate.
Art.6 – Primarul, Viceprimarii, Secretarul municipiului, Administratorul public, împreună
cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate
permanentă, având ca obiectiv gestionarea - în numele și în interesul colectivității locale – a
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resurselor financiare precum și a bunurilor proprietate publică și privată care, potrivit legii,
aparțin municipiului.
Capitolul III – Organizarea Primăriei Municipiului Iași și principalele tipuri de relații
Art.7 – Structura organizatorică, reprezentată prin Organigramă și Stat de funcții, a fost
aprobată de organul deliberativ al UAT Municipiul Iași, prin adoptarea HCL nr.133/2017.
Art.8 – Personalul de specialitate, parte al aparatului propriu al primarului, este format
din funcționari publici și angajați contractuali, care își realizează activitățile conform naturii
posturilor ocupate – de conducere sau de execuție.
Art.9 – În cadrul structurii organizatorice se stabilesc relații de autoritate (ierarhice,
funcționale), de cooperare, de reprezentare și de control.
Art.10 – Relațiile de autoritate ierarhică impun:
a) subordonarea Viceprimarilor, Secretarului municipiului, Administratorului public
față de Primar;
b) subordonarea directorilor generali , directorilor executivi, șefilor de serviciu, șefilor
de birou față de Primar, Viceprimari, Secretarul municipiului, în limitele competențelor stabilite
prin legislația în vigoare, prin dispozițiile primarului și în conformitate cu structura
organizatorică;
c) subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori.
Art.11 – Relațiile de autoritate funcțională se stabilesc între structurile funcționale din
cadrul aparatului propriu al Primarului, între acestea și entitățile publice în subordine – instituții
de cultură, de asistență socială, de evidență a persoanelor, de ordine și pază, spitale și unități de
învățământ, între structurile funcționale din cadrul aparatului propriu al Primarului și entitățile
publice aflate în coordonare/sub autoritate – societăți cu capital integral al consiliului local.
Art.12 – Relațiile de colaborare se stabilesc atât între structurile funcționale din cadrul
aparatului propriu al primarului cât și între acestea și structurile din cadrul entităților publice
aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea consiliului local.
Art.13 – Compartimentele funcționale din cadrul Primăriei municipiului Iași pot stabili
relații de colaborare cu structuri similare din cadrul altor autorități publice, centrale sau locale,
cu organizații, asociații, fundații etc., din țară și din străinătate.
Art.14 – Relațiile de reprezentare se stabilesc în limitele legislației în vigoare și a
mandatului acordat de Primar - prin dispoziție, viceprimarilor, secretarului, administratorului
public sau personalului de conducere.
Art.15 – Relațiile de coordonare, verificare și control se stabilesc între Primar,
Viceprimari, Administrator public, Secretar, pe de o parte, și Directorii generali, executivi, șefii
de serviciu și de birou, pe de altă parte, conform organigramei.
Art.16 – Conducerea și controlul aparatului de specialitate sunt asigurate de Primar, în
virtutea atribuțiilor prevăzute de art.63 din Legea nr.215/2001 rep. privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Art.17 – Viceprimarii exercită atribuțiile prevăzute de art.57 din Legea nr.215/2001 rep.
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.
Art.18 – Administratorul public – post înființat în conformitate cu prevederile art.112
din Legea nr.215/2001 rep. privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare, se numește/se eliberează din funcție în baza criteriilor și procedurilor aprobate prin
HCL nr.324/29.08.2017, prin același act de autoritate fiind stabilite și atribuțiile acestei funcții.
Art.19 – Secretarul municipiului Iași îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute
legea administrației publice locale.
Secretarul municipiului îndeplinește și alte atribuții conferite de lege, atribuții date de
Consiliul Local sau de Primar.
Capitolul IV – Componentele structurii organizatorice și atribuțiile principale ale acestora
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Art.20 – Primăria municipiului Iași este structurată, după cum urmează:
 Primarul
 Viceprimarii
 Administratorul public
 Autoritatea Urbană
 Secretarul Municipiului , având în subordine:
Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții
Compartimentul Pregătire Ședințe Consiliu Local
Compartimentul Registrul Agricol
 Cabinet Primar
 Serviciul Corp Control Primar
 Compartimentul Statistică și Prognoză
 Serviciul Audit Public Intern
 Serviciul Managementul Calității și Control Intern Managerial
 Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative, având în componență:
Biroul Comunicare
Compartimentul pentru problemele rromilor
 Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice
Biroul Cooperare Economică și Turism, cu:
Compartimentul Promovare Turism
Biroul Relații cu Societatea Civilă, cu:
Compartimentul pentru Tineret și Sport
 Serviciul Relații Internaționale
 Serviciul Resurse Umane
 Serviciul Coordonare Programe Culturale, având în componență:
Compartimentul Centenar
 Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, formată din:
Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni
Biroul Democrație Participativă Locală
Centre de Cartier
Compartimentul Registratură DGEFPL
Compartimentul Relații cu Publicul
Biroul Diaspora
Biroul Evenimente Publice
 Direcția Arhitectură și Urbanism, în cadrul căruia sunt organizate:
Serviciul Autorizare Construcții, cu:
Biroul Autorizare Rețele
Compartimentul Urbanism IT
Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente
Biroul Reglementare Publicitate Urbană
Compartimentul Design și Arhitectură Urbană
Serviciul GIS Cadastru
Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății
 Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare, având în componență:
 Direcția Tehnică și de Servicii Comunitare, formată din:
Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice, cu:
Biroul Spații Verzi și Salubritate
Biroul Versanți
Serviciul Străzi Municipale, cu:
Biroul Reglementare Transporturi Urbane
Biroul Managementul Traficului
Compartimentul Suport IT
7

Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă
Serviciul Voluntariat pentru Situații de Urgență
 Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană
Serviciul Investiții Proprii
Compartimentul Proiecte în Sănătate
Compartimentul Monitorizare Tehnică
Serviciul Implementare Strategii
Biroul Cooperare Economică
Biroul Implementare Strategie Urbană
Biroul Mobilitate și Dezvoltare Metropolitană
Biroul Cooperare Transfrontalieră
Compartimentul Management Financiar
 Direcția Proiecte Europene
Serviciul Monitorizarea Implementării și Post implementării
Proiectelor Europene
 Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu
 Serviciul Informatizare, având în componență:
Compartimentul Administrare Infrastructură și Echipamente IT
Compartimentul Administrare Baze Date și Aplicații Informatice
 Serviciul Administrativ
Compartimentul Tehnic
 Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, având în componență:
Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat
Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie
Compartimentul Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată
 Direcția Fond Locativ, formată din:
Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuințe
Biroul Evidență Solicitări Locative
Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe
Compartimentul Monitorizare Juridică și Economică
Compartimentul Monitorizare Tehnică
Serviciul Asociații de Proprietari
Compartimentul Personal Auxiliar
 Direcția Exploatare Patrimoniu
Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și Alte Bunuri
Compartimentul Baza de Agrement Ciric
Compartimentul Personal Auxiliar
Biroul Avize Mici Întreprinzători
Serviciul Administrare Parcări, cu:
Compartimentul Parcări de Reședință
Compartimentul Parcări Publice cu Plată
 Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, în directa subordine
a directorului general figurând:
 Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice și Juridice
 Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat
 Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice
 Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice
 Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice
 Activitatea Economică, condusă de un director executiv, având în
subordine:
Serviciul Contabilitate
Serviciul Buget
Serviciul Financiar
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 Activitatea de Taxe și Impozite Locale, condusă de un director executiv,
având în subordine:
Serviciul Încasare Numerar
Serviciul Venituri din Contracte
Serviciul Contabilitate Venituri
Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice, cu:
Biroul Constatare, Impunere Persoane Fizice
Biroul Executare Taxe și Impozite Persoane Fizice
Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice
 Direcția Juridică, structură funcțională compusă din:
Serviciul Contencios, având în componență:
Biroul monitorizare a punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești
Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate
Biroul Guvernanță Corporativă
Serviciul Achiziții Publice, în cadrul căruia s-au înființat:
Compartimentul Monitorizare Contracte
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Secțiunea I
Primarul
Conform prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001 rep., cu
modificările și completările ulterioare, Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică.
Atribuțiile Primarului sunt următoarele:
- asigură respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local;
- dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor
cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei
publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii;
- pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative,
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce;
- răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în condițiile legii;
- conduce serviciile publice locale;
- reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie;
- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură
funcţionarea serviciilor publice locale de profil,
- îndeplinește atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi
a recensământului, precum şi alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Primarul:
- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local;
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de
titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
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- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului
secundar;
- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes local;
- ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile serviciilor publice locale, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin cel al
societăților comerciale având ca acționar unic consiliul local, constituite cu acest scop;
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului
efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul
aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local;
- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte
normative;
- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
- pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul
judeţean;
- propune și numește, prin dispoziție (având anexat contractul de management),
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
- acționează ca reprezentant al statului în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi
de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor
atribuţii stabilite prin lege;
- primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi
rezolvate prin aparatul de specialitate.
În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau
individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce
au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative
viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
Secțiunea II
Viceprimarii
Viceprimarii sunt subordonați Primarului Municipiului Iași și au relații de colaborare cu
Secretarul.
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Viceprimarii sunt înlocuitorii de drept al primarului, în absența acestuia, conform
delegării, fiind colaboratorii acestuia pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor și îl reprezintă
când este cazul, sau din dispoziția acestuia, în relațiile cu persoanele fizice și juridice.
Atribuțiile Viceprimarilor sunt:
- îndeplinesc atribuțiile Primarului, în condițiile Legii administrației publice locale
nr.215/2001 rep., cu modificările și completările ulterioare, și orice alte atribuții dispuse de
acesta prin dispoziție de delegare de competențe;
- răspund de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului
local și actelor normative referitoare la activitățile proprii administrației locale;
- susțin audiențe în problemele specifice activităților specifice aparatului de
specialitate al primarului;
- prezintă primarului, la solicitarea acestuia, informări cu privire la activitatea
desfășurată precum și propuneri privind îmbunătățirea activităților administrației locale;
- îndeplinesc și alte atribuții încredințate de primar și consiliul local.
Secțiunea III
Administratorul public
Administratorul public este un post înființat prin HCL nr.324/29.08.2017, în
conformitate cu prevederile art.112 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
rep., cu modificările și completările ulterioare.
În baza unui contract de management încheiat cu Primarul, administratorul public
îndeplinește următoarele atribuții:
- coordonează aparatul de specialitate al primarului, potrivit delegării de competență;
- propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor primăriei Municipiului
Iași;
- coordonează serviciile publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de
specialitate și/sau prin intermediul societăților prestatoare de servicii publice și de utilitate
publică de interes local, potrivit delegării de atribuții;
- reprezintă instituția la diferite evenimente, conform delegărilor primite.
În realizarea atribuțiilor specifice, administratorul public realizează următoarele
activități, decurgând din clauzele contractului de management:
- propune soluții pentru îmbunătățirea funcționării aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Iași;
- urmărește realizarea de către structurile din cadrul aparatului de specialitate al
primarului a sarcinilor specifice și a celor decurgând din corespondența repartizată;
- face propuneri referitoare la asigurarea și managementul resurselor umane,
financiare, tehnice și/sau materiale ale primăriei, pe care le gestionează în limitele
competențelor delegate;
- urmărește realizarea planurilor de acțiune propuse pentru implementarea strategiilor
primăriei Municipiului Iași;
- coordonează activitățile privitoare la proiectele cu finanțare din fonduri
nerambursabile, semnând documentele necesare depunerii și implementării acestora, potrivit
delegărilor primite;
- asigură punerea în executare a acțiunilor decurgând din delegarea calității de
ordonator principal de credite și a altor atribuții de coordonare și decizie;
- asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și în
cea privată a Municipiului Iași;
- asigură realizarea tuturor activităților impuse de atribuțiile delegate și prin contractul
de management.
Secțiunea IV
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Autoritatea urbană
Cadrul legal care reglementează înființarea și funcționarea la nivelul administrației
publice locale a Autorității Urbane este reprezentat de:
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 cu privire la FEDR, art.7.4;
- Programul operaţional regional (POR) 2014-2020 - condiții generale de implementare a
dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
- Document cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile - axa prioritară 4
sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Apel de documente strategice POR/2016/4/;
- Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană aferentă implementării Axei
prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020.
Articolul 7.4. din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 cu privire la FEDR prevede faptul că
selecția operațiunilor/proiectelor ar trebui să se realizeze de către o ”Autoritate Urbană” (AU).
La nivelul municipiului Iași, Autoritatea Urbană este organizată în directa subordine
a primarului.
Autoritatea Urbană funcționează ca (cvasi)organism intermediar de rang secund și este
responsabilă cel puțin pentru selectarea proiectelor prioritare propuse spre finanțare, în baza
unui acord de delegare de funcții încheiat cu Autoritatea de Management.
Conform Organigramei, Autoritatea Urbană prezintă în structură un număr de 5 posturi,
care pot fi ocupate și de experți tehnici de la nivelul departamentelor relevante din primărie,
numiți prin act de autoritate al primarului, cum ar fi: Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare;
Direcția Arhitectură și Urbanism; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale;
Direcțiile de Patrimoniu; Direcția de Asistență Comunitară.
Autoritatea Urbană asigură implementarea principiilor de segregare a funcțiilor și de
evitare a conflictului de interese, prin includerea în structura autorităților a unor experți tehnici
care nu vor fi implicați și în implementarea proiectelor selectate.
Autoritatea Urbană va avea următoarele atribuții:
- organizarea procesului de selecție strategică a proiectelor la nivel local;
- asigurarea transparenței și imparțialității procesului de selecție, în conformitate cu
prevederile procedurale, cu cele ale Ghidului - Document cadru de implementare a dezvoltării
urbane durabile – Axa prioritară 4 a POR - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale
ghidurilor specifice, elaborate și aprobate de AM POR și răspunde de desfășurarea acestui
proces.
Activități specifice realizate în cadrul Autorității Urbane:
- lansarea apelului de fișe de proiecte pentru Axa prioritară 4 a POR - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, a criteriilor de selecție strategică, a Ghidului - Document cadru de
implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 a POR - Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, după primirea de la ADR a notificării privind finalizarea etapei de verificare a
conformității administrative și a admisibilității atât a SIDU, cât și a PMUD;
- realizarea şi transmiterea modelului de fișe de proiecte şi notificarea beneficiarului cu
privire la data deschiderii apelului de fișe de proiecte;
- primirea şi înregistrarea fişelor de proiecte depuse de către o persoană împuternicită de
reprezentantul legal al municipiului;
- analizarea conformitătii fișelor de proiecte;
- punctarea ideilor de proiecte;
- prioritizarea fișelor de proiecte;
- întocmirea Documentului justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI
2014-2020 (DJ FESI) care reprezintă o sinteză a procesului de selectare şi prioritizare şi la care
este anexată lista de fişe de proiecte prioritizate din Axa prioritară 4, dar şi celelalte liste de
proiecte finanţate din alte surse care au sprijinit la evaluarea caracterului integrat al ideilor de
proiecte
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- transmiterea periodic către AMPOR, conform procedurilor specifice, de raportări privind
stadiul procesului de selecție strategică a proiectelor, precum și orice alte raportări/situaţii
solicitate de AMPOR.
Autoritatea Urbană se include în sistemul de management și control și va fi acreditată și
auditată pentru funcția de selecție delegată.
La nivelul Autorității Urbane se elaborează și se supun aprobării procedurile de selecție a
operațiunilor, precum și de supervizare a funcției delegate la nivelul Autorității de Management.
Secțiunea V
Atribuții comune personalului de conducere
Directorii generali, directorii executivi, șefii de serviciu, șefii de birouri, au stabilite
atribuții, competențe și responsabilități, în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și
în limitele de competență stabilite în fișa postului, dintre care:
conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor pe
care Ie coordonează;
- stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale
direcției serviciului/biroului;
- directorii generali stabilesc obiectivele individuale pentru directorii executivi;
- directorii executivi stabilesc obiectivele individuale pentru șefii de serviciu/de birou
din subordine; șefii de serviciu/de birou din subordine stabilesc obiectivele individuale pentru
personalul din subordine;
- directorul executiv este înlocuitorul de drept al directorului general în absența acestuia
(ex. concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, participarea la
cursuri/seminarii/conferințe cu înștiințarea prealabilă a conducătorului instituției);
- directorii generali evaluează performanțele profesionale ale directorilor executivi și
contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din
subordinea acestora; directorii executivi evaluează performantele profesionale ale șefilor de
serviciu/de birou din subordine și contrasemnează evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale personalului din subordinea acestora; șefii de serviciu/de birou evaluează
performanțele profesionale ale personalului din subordine;
- răspund de aducerea la cunoștința întregului personal din subordine a regulamentului
intern, a regulamentului de organizare și funcționare și a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii
Primăriei Municipiului Iași care au implicații asupra personalului din subordine;
- personalul de conducere asigură respectarea la nivelul propriei structuri a
Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui de management al
calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor prevăzute în fișele de post
ale salariaților din subordine;
- directorii generali elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru directorii executivi,
directorii executivi elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru șeful de serviciu și/sau șeful
de birou și personalul din directa subordine (după caz); șeful de serviciu și/sau șeful de birou
elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru personalul din subordine;
- repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite
spre rezolvare structurii pe care o coordonează;
- răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii
pe care o coordonează;
- stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor
primarului, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;
- propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii
pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul primăriei,
răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;
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- urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din
direcția aflată în subordine sau a serviciului și/sau compartimentelor aflate în directa
subordonare;
- propun spre aprobare primarului, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare
peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate
nelucrătoare de către personalul din direcția, serviciul sau compartimentele aflate în subordine
și avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora, în condițiile legii;
- aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează
prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara entității;
reprezintă Primăria Municipiului Iași în raporturile cu alte instituții, în limitele
competențelor stabilite de primar;
- analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din
subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;
- susține în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru
dezbatere în ședință de Consiliu Local și răspunde interpelărilor consilierilor locali;
- asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și
păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;
- redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de concediilor
medicale, participării la cursuri de instruire, conferinte, alte evenimente pe termen scurt;
- își dă acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea
personalului pe care îl coordonează, precum și sancționarea acestuia pentru neîndeplinirea
corectă și la termen a sarcinilor de serviciu în limita competențelor legale;
- răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui
comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului. funcționarului
public și a celorlalți angajați ai primăriei;
- directorii generali, directorii executivi, șefii de servicii și de birouri pot delega o parte
din atribuțiile lor personalului din subordine, în condițiile legii.
- asigură punerea la dispoziția auditorilor publici externi ai Curții de Conturi precum și a
auditorilor publici interni, a tuturor documentelor și informațiilor solicitate pe parcursul
derulării misiunilor de audit, în condițiile și la termenele stabilite;
- asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile Curții de Conturi
precum și a celor dispuse de alte organe de control abilitate, în mod adecvat și în cadrul
termenelor stabilite;
- asigură implementarea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public
intern, în mod adecvat și în cadrul termenelor de implementare, stabilite de comun acord cu
auditorii interni/conducerea serviciului;
- asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
- în vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, conducătorii direcțiilor/serviciilor/birourilor vor monitoriza
respectarea de către întregul personal a obligației aplicării procedurilor operaționale și a celor
de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației
aferente standardelor de control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 –
actualizat.
- directorii generali, directorii executivi, șefii de servicii și de birouri, în colaborare cu
ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar
modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, vor evalua
riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate;
- conducătorii structurilor de specialitate răspund pentru implementarea cerinţelor
rezultate din Sistemul de Management al Calităţii şi din documentele SMC;
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- personalul de conducere răspunde, împreună cu responsabilul pentru calitate (RC),
pentru întocmirea la nivelul compartimentului respectiv, a procedurilor operaționale specifice,
asigurând difuzarea acestora la cei interesaţi precum şi retragerea celor perimate, în condiţii
controlate;
- personalul de conducere asigură îndeplinirea sarcinilor rezultate din analizele de
management, din acţiunile corective şi preventive ca urmare a auditurilor interne;
- conducătorii structurilor asigură monitorizarea în vederea evaluării gradului de
implementare/menţinere a sistemului de control intern/managerial la nivelul propriei structuri;
- conducătorii structurilor de specialitate, împreună cu personalul din subordine,
îndeplinesc obligațiile ce le revin în domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- conducătorii structurilor asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul
UAT Municipiul Iași a verificărilor organelor abilitate.
- exercită și îndeplinesc orice dispoziție dată de Primarul Municipiului Iași, în limita
cadrului legal și a competențelor ce le revin.
- propun, susțin și asigură redactarea, cu sprijinul Secretarului municipiului, a
proiectelor de hotărâre din domeniul de competență;
- asigură întocmirea raportului compartimentului de resort în cazul în care a fost
nominalizat sau s-a solicitat potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului
Local al Municipiului Iași aprobat prin HCL.
Secțiunea VI
Secretarul muncipiului Iași
Secretarul unității administrativ-teritoriale se află în relații de subordonare cu
Primarul și în relații de colaborare cu viceprimarii, directorii generali și executivi, șefi de servicii
și birouri.
În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul unităţii administrativteritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
- avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local;
- asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi
primar, precum şi între aceştia şi prefect;
- organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor
primarului;
- asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi
redactează hotărârile consiliului local;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale
acestuia;
- coordonează implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivel de instituție;
- certifică “conformitatea cu originalul” pe documente aflate în arhiva instituției;
- alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după
caz.
VI - 1
Biroul Secretariat, Arhivă și Evidență Dispoziții
Compartimentul Pregătire Ședințe Consiliu Local
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Biroul este organizat ca structură funcțională în subordinea Secretarului municipiului
Iași și are în subordinea sa Compartimentul Pregatire Sedinte Consiliul Local.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Legea Nr. 215
din 23 aprilie 2001, Republicată privind Legea administraţiei publice locale; Legea Nr. 52 din 3
decembrie 2013, Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea
Nr. 544/2001, privind liberal acces la informatiile de interes public; Legea Nr. 188 din 8
decembrie 1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici; Legea Nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare; Hotarare de Guvern Nr.
583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada
2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de
publicare a informaţiilor de interes public; Legea Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; Legea Nr.
393/2004, privind Statutul alesilor locali; Legea Nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Legea Nr. 7 din 18 februarie 2004,
Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea Nr. 165/2013 din 16 mai
2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; Legea Nr. 60 din
23 septembrie 1991, Republicata privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; Legea
Nr. 16 din 2 aprilie 1996 Republicată privind Legea Arhivelor Naţionale; Ordinul de zi Nr.
217/1996, Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente,
aprobate de conducerea Arhivelor Nationale; Dispozitia Primarului Municipiului Iasi Nr.
370/2013, privind Nomenclatorul Arhivistic .
Atribuțiile specifice biroului sunt:
- asigura secretariatul Consiliului Local, al sedintelor comisiilor de specialitate si al
sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local (convoaca alesii locali prin intermediul
telefonului si al email- urilor, comunicandu-le proiectele de hotarari insotite de documentatia
aferenta, scaneaza proiectele de hotarari si le afiseaza pe site-ul Primariei, participa la sedinte,
redacteaza in urma sedintelor procesul verbal, minuta, hotarari – ce sunt comunicate catre
Institutia Prefectului Judetului Iasi, catre Biroul Comunicare si catre Centrul de Informare pentru
Cetateni in vederea afisarii prin publicare intr-un cotidian de mare tiraj si prin afişare în locuri
autorizate);
- asigura implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Primariei
Municipiului Iasi, la nivel de expert, impreuna cu grupul de lucru si persoanele desemnate;
- asigura contactul permanent cu Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind implementarea Strategiei
Nationale Anticoruptie. In acest sens intocmeste si comunica rapoarte semestriale, anuale,
inventare Ministerului.
Activitățile realizate în cadrul biroului sunt următoarele:
- inregistreaza atat in Registrul Dispozitiilor pe suport hartie cat si pe suport electronic
Dispozitii emise de Primarul Municipiului Iasi, aceastea fiind comunicate in termenul legal cu
adresa de inaintare catre Institutia Prefectului Judetului Iasi si persoanelor interesate, prin Centrul
de informatii pentru cetateni si catre institutiile abilitate, prin fax;
- convoaca Comisia privind aplicarea Legii nr. 60/1991, pregatesc materialele si executata
lucrări pregătitoare luării unor decizii de catre comisia de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice la nivelul autorităţilor administrative,
- primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale aleşilor locali (la
inceput de mandat, anual pana la data de 15 iunie, incetare de mandat) si transmite catre Agenţia
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Naţionala de Integritate, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese
depuse de către aleşii locali şi câte o copie certificată a registrelor speciale, asigura afisarea acestora
pe site-ul Primariei Municipiului Iasi;
- primeste si comunica in termen Hotararile judecatoresti catre institutiile corespunzatoare
continutului pedepsei accesorii, respectiv, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor/Directia de
Asistenta Comunitara, in vederea punerii in executare a pedepselor complementare/accesorii
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, privind pe inculpatii in a caror
circumscriptie isi au domiciliul, declina competenta in favoarea institutiei unde inculpatul isi are
domiciliul ( atunci cand este cazul) si comunica cu celeritate catre instantele de judecata, pentru
confirmarea primirii hotararilor judecatoresti, cu mentiunea procedarii de efectuare a mentiunilor
corespunzatoare;
- intocmesc documentele necesare organizarii alegerilor locale, prezidentiale,
parlamentare, europarlamentare si referendum si indeplinesc orice atributie stabilita in acest
sens prin legea electorala incidenta sau dispusa prin dispozitia primarului sau a Secretarului
Municipiului;
- iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul
instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, pe baza propunerilor primite de la compartimentele
creatoare, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi avizarii
nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor,
pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare;
- aplica stampila conform cu originalul pe copiile documentelor solicitate din arhiva
institutiei.
A. ACTIVITATEA DE SECRETARIAT A CONSILIULUI LOCAL
- primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale aleşilor locali (la
inceput de mandat, anual pana la data de 15 iunie, incetare de mandat) ;
- evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter
public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;
- asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina
de internet a instituţiei;
- transmite catre Agenţia Naţionala de Integritate, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale
declaraţiilor de interese depuse de către aleşii locali şi câte o copie certificată a registrelor speciale;
- intocmeste raspunsuri, transmite inscrisuri si documente solicitate catre Agentia Nationala de
Integritate, la termenul stabilit de lege, in vederea solutionarii lucrarilor avand ca obiect evaluarea
respectarii regimului juridic al conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac
obiectul Legii nr. 176/2010;
- primeşte şi înregistrează Rapoartele anuale de activitate ale alesilor locali şi asigură afişarea
acestora pe pagina de internet a instituţiei;
- primeste si comunica in termen Hotararile judecatoresti catre institutiile corespunzatoare
continutului pedepsei accesorii, respectiv, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor/Directia de
Asistenta Comunitara, in vederea punerii in executare a pedepselor complementare/accesorii
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, privind pe inculpatii in a caror
circumscriptie isi au domiciliul;
- declina competenta in favoarea institutiei unde inculpatul isi are domiciliul ( atunci cand este
cazul) si comunica cu celeritate catre instantele de judecata, pentru confirmarea primirii hotararilor
judecatoresti, cu mentiunea procedarii de efectuare a mentiunilor corespunzatoare;
- întocmeşte Minuta şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Iaşi si asigura afisarea
acesteia atat la sediul Primariei cat si pe pagina de internet;
- comunica prin adresa de inaintare Hotararile Consiliului Local din sedintele ordinare si cele
extraordinare catre primar, catre Biroul Comunicare si catre Centrul de Informare pentru Cetateni
in vederea afisarii prin publicare intr-un cotidian de mare tiraj si prin afişare în locuri autorizate;
- informeaza in scris directiile, serviciile si societatile subordonate Consiliului Local cu privire
la termenul de depunere a proiectelor de hotarari;
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- intocmeste documentele necesare organizarii alegerilor locale, prezidentiale, parlamentare,
europarlamentare si referendum si indeplineste orice atributie stabilita in acest sens prin legea
electorala incidenta sau dispusa prin dispozitia primarului sau a Secretarului Municipiului;
- asigură condiţiile necesare consultării de către alegători sau cei interesaţi a copiilor de pe
listele electorale permanente la sediul primăriei
-solicita compartimentelor de resort sa raspunda in scris la interpelarile formulate in plenul
sedintelor Consiliului Local si transmit aceste raspunsuri in format electronic consilierului care a facut
interpelarea;
- transmite cererile adresate Consiliului Local si asigura comunicarea acestora catre consilierii
locali si/sau catre comisiile de specialitate ale Consiliului Local, spre analiza;
-transmite solicitarile consilierilor locali catre compartimentele de resort in vederea intocmirii
raspunsului
- transmite propunerile de proiecte de hotarari initiate de consilierii locali sau de catre cetateni
către primar spre informare și catre compartimentele de resort in vederea intocmirii raportului de
specialitate, ulterior transmitand și către comisiile de specialitate spre analiza și avizare;
-asigura inregistrarea in format electronic in registre speciale a urmatoarelor documente:
hotarari de consiliul local, propuneri de proiecte de hotarare initiate conform legii, solicitarile
consilierilor locali si a cetatenilor adresate Consiliului Local ;
- întocmeşte proiectele de dispoziţie si de hotarare, atunci cand este cazul;
-asigura implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Primariei Municipiului
Iasi, la nivel de expert, impreuna cu grupul de lucru si persoanele desemnate;
-asigura contactul permanent cu Directia Etica, Integritate si Buna Guvernare din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind implementarea Strategiei
Nationale Anticoruptie. In acest sens intocmeste si comunica rapoarte semestriale, anuale,
inventare Ministerului;
-asigura lucrarile de secretariat ale Comisiei Locale de stabilire a dreptului de proprietate
privata a terenurilor Iasi;
-participa la sedintele grupului de lucru constituit sub coordonarea Comisiei Locale de
Inventariere a Terenurilor Iasi si asigura lucrarile de secretariat al acestei comisii;
-aduce la indeplinire sarcinile trasate de Secretarul Municipiului Iasi cu privire la aplicarea
Legii nr. 165/2013;
- intocmeşte şi transmite, anual, Serviciului Buget, propunerea privind bugetul pe anul
următor (cheltuieli curente) în baza dispoziţiilor legale privind finanţele publice locale;
- asigura evidenţa documentelor în Sistemul de gestiune a documentelor (evidenţă
Secretarul Primăriei Municipiului Iaşi şi a Biroului)
- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele
interesate a dispozitiilor primarului si a hotararilor consiliului local, in conditiile Legii nr.
544/2001,
- elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesare a fi procedurate în vederea
asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care fac parte;
B. ACTIVITATEA DE ARHIVARE
- iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul
instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, pe baza propunerilor primite de la compartimentele
creatoare,
- asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi avizarii nomenclatorului,
urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor;
- pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare;
-asigură arhivarea dispozitiilor Primarului Municipiului Iasi si a materialelor supuse
aprobării Consiliului Local Muncipal Iaşi;
-asigura arhivarea si ulterior selectionarea listelor electorale permanente si complementare
intocmite la desfasurarea alegerilor si permite reprezentantilor Autoritatii Electorale
Permanente sa exercite controlul asupra acestora in limitele impuse de lege;
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- asigura evidenta tutror intrarilor și iesirilor de unitati arhivistice in/din depozitul de
arhiva pe baza registrului de intrare/iesire; la restituire verifică integritatea documentului
împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;
- organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor
Arhivelor Naţionale, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului,
informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor
corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
- pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul
efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
- pregăteşte documentele cu termene de pastrare permanent şi inventarele acestora în
vederea predării la Arhivelor Naţionale conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale.
- propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituţiei în situaţia în
care constată neconcordanţe între prevederile lui şi situaţia reală;
- urmareşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică modul
de respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naţionale, modificată, de către
compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor
constatate conducătorului compartimentului respectiv;
- verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite,
întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozite;
- cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi copiilor certificate
solicitate de către cetăţeni și de către compartimentele din cadrul institutie;
- asigură selecţionarea documentelor cu termen de pastrare expirat conform prevederilor
Legii nr. 16/1996, modificată şi a nomenclatorului arhivistic intern;
- asigură predarea la topit a documentelor cu termen de păstrare expirat, dupa primirea
avizului de la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Iasi documentele cu termen de păstrare
expirat în instituţie.
C. ACTIVITATEA DE EVIDENTA DISPOZITII
-asigură înregistrarea in Registrul de evidenta al dispozitiilor si in Registrul electronic al
dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Iaşi, cât şi comunicarea acestora în termenul legal
Institutiei Prefectului Judetului Iasi, institutiilor abilitate si persoanelor interesate;
-asigura comunicarea catre Serviciul Informatizare a dispozitiilor cu caracter normativ, spre
a fi publicate, in sectiunea dedicata, pe site-ul institutiei, spre aducere la cunostinta publica.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat;
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate;
- Personalul biroului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității în muncă,
așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Iași;
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Pregatire Sedinte Consiliul Local
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Compartimentul este organizat în cadrul Biroului Secretariat Arhivă și Evidență
Dispoziții, fiind subordonat acestuia și Secretarului municipiului Iași.
Cadrul legal care reglementează activitățile compartimentului este reprezentat de:
Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001, Republicată privind Legea administraţiei publice locale;
Legea Nr. 52 din 3 decembrie 2013, Republicată privind transparenţa decizională în
administraţia publică; Legea Nr. 544/2001, privind liberal acces la informatiile de interes public;
Legea Nr. 188 din 8 decembrie 1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici; Legea
Nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali; Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale; Legea Nr. 60
din 23 septembrie 1991, Republicata privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
Atribuțiile specifice compartimentului sunt privitoare la:
-asigurarea organizării lucrărilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local:
-asigurarea organizării ședințelor de consiliu local;
-asigurarea elaborării și evidenței documentației specifice lucrărilor Consiliului Local.
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt următoarele:
- convocarea consilierilor locali, în conformitate cu prevederile legale, la şedinţele
ordinare şi extraordinare, precum şi la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local;
- intocmirea dispoziţiilor de convocare a Consiliului Local şi aducerea lor la cunoştinţa
publică;
- asigurarea asistenţei la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;
- convocarea iniţiatorilor proiectelor de hotărâre, în vederea susţinerii acestora, la
şedinţele pe comisii;
- întocmirea avizelor comisiilor de specialitate şi înaintarea acestora consilierilor locali;
- întocmirea minutele sedintelor comisiilor de specialitate si asigurarea afisării acestora
pe site-ul institutiei;
- punerea la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei a materialelor ce
vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedinţelor în plen ale consiliului local, in
cazul sedintelor ordinare, respectiv cu 3 zile inaintea sedintelor extraordinare;
- participarea la şedinţele Consiliului Local şi întocmirea proceselor – verbale ale
acestora, asigurând afişarea acestora la sediul primăriei, în termen de 3 zile de la desfasurarea
şedinţei, potrivit dispoziţiilor legale; transmite o copie a procesului-verbal prin mail Centrului de
Informatii pentru Cetateni, în vederea afişării pe pagina de internet a primăriei;
- tinerea evidenţei hotărârilor Consiliului Local intr-un registru special;
- inaintarea Hotărârilor Consiliului Local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
adoptării, Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi şi Primarului Municipiului Iasi;
- asigurarea aducerii la cunoştinţă publică a hotărârilor, în termen de 5 zile de la
comunicarea către prefect;
- transmiterea, Centrului de Informatii pentru Cetateni si Serviciului Informatizare, a
materialelor in format electronic, înscrise pe ordinea de zi, în vederea publicării pe site-ul
instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;
- invitarea persoanelor interesate la şedinţele consiliului local;
- intocmirea pontajul consilierilor locali şi transmiterea acestuia compartimentului de
specialitate, în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;
- răspunde în timp legal la solicitările adresate de către persoane fizice şi juridice şi de
către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Iasi;
- asigurarea indosarierii, numerotarii şi sigilarii dosarelor cu materialele de şedinţă,
pentru fiecare şedinţă în parte;
-comunicarea în format electronic, către Serviciul Informatizare, a hotărârilor adoptate,
dispozitiilor cu caracter normativ, minutelor sedintelor comisiilor de specialitate, proiectelor de
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hotarare de pe ordinea de zi, impreuna cu documentele anexa, pentru publicarea lor pe site-ul
instituţiei;
- redactarea proiectelor de hotărâri şi a hotărârile aprobate de Consiliului Local
Municipal Iaşi.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat;
Persoanele responsabile din cadrul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri
ai biroului, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele
specifice, lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de
gestionare a riscurilor evaluate;
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
VI - 2
Compartimentul Registrul Agricol
Compartimentul Registrul Agricol este subordonat Secretarului Municipiului Iași.
Cadrul legal care reglementează înființarea și funcționarea la nivelul administrației
publice locale a compartimentului este reprezentat de: OG nr. 28/2008 privind registrul agricol,
consolidata 2009; Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008
privind registrul agricol; Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; Legea nr. 54/2017
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul
agricol; Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1)
din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol; Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin.
(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor
din sectorul agricol; Noul Cod Civil actualizat 2017 - Legea 287/2009 – materia arendării; Legea
Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Și nomenclatoarele arhivistice aprobate;
Legea apiculturii nr. 383/2013; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizată; Hotărârea nr. 78/2015 privind
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013.
Atribuțiile specifice compartimentului vizează:
- asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a
mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea
agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Compartimentul Registrul agricol desfășoară următoarele activități:
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- înregistrează în registrele agricole date privind terenurile, modul de utilizare a
suprafeţelor agricole, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate,
evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, utilajele, instalaţiile pentru agricultură, aplicarea
îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor clădirile existente la începutul anului pe
teritoriul administrativ al municipiului Iaşi în format scris şi introduce aceste date în programul
informatic de registru agricol;
- introduce datele înscrise în registrul agricol electronic în RAN - Registrul agricol
național;
- întocmește notele de constatare prevăzute de O.G. 28/2008 cu prilejul verificărilor
privind situația reală din teren;
- verifică în registrele agricole suprafeţele de teren deţinute de cetăţeni şi eliberează
adeverinţe necesare întocmirii dosarelor pentru diferite forme de protecţie socială, precum şi
adeverinţe de rol agricol necesare la APIA, Notariat, OCPI, etc.;
- întocmește procesele verbale de constatare în teren în vederea eliberării atestatelor de
producător și a carnetelor de comercializare a produselor agricole și solicită Direcției Agricole
eliberarea avizului consultativ;
- eliberează atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor agricole la
cererea producătorilor agricoli;
- înregistrează contractele de arendare şi actele adiţionale la contractele de arendare
încheiate între arendatori şi arendaşi pentru terenurile şi bunurile agricole aflate pe raza
municipiului, notificări, în Registrul Special de evidenţă a contractelor de arendare în format
scris şi în format electronic;
- verifică în registrele agricole suprafeţele de teren deţinute de cetăţeni şi eliberează
adeverinţele necesare întocmirii dosarelor pentru diferite forme de protecţie socială, precum şi
adeverinţele de rol agricol necesare la APIA, Notariat, OCPI, etc.;
- constată pagubele produse în urma producerii unor calamităţi naturale la solicitarea
producătorilor agricoli prin deplasarea în teren şi prezintă apoi procesul verbal la Direcţia
Agricolă pentru înregistrare;
- participă la campaniile de prevenire și informare a populației în cazul epizootiilor;
- întocmeşte dările de seamă statistice si le comunică după caz Direcţiei de Statistică şi
Direcţiei Agricole;
- participă la elaborarea amenajamentului pastoral;
- înştiinţează în scris apicultorii din zonele de interes când se efectuează stropiri cu
pesticide;
- întocmește documentația necesară pentru achizitia registrelor agricole și /sau a
formularelor cu regim special – carnete de comercializare a produselor agricole și atestate de
producător;
- arhivează Registrele agricole și documentele suport;
- dă curs solicitărilor instituţiilor abilitate de a cere informaţii cu privire la date din
registrul agricol - Poliţie, Tribunal, Judecătorie, Serviciul de evidenţa populaţiei, Starea Civilă,
A.N.A.F.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului agricol are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Persoanele responsabile din cadrul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai
biroului, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice,
lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a
riscurilor evaluate.
22

- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea VII
Cabinet Primar
Cabinetul Primarului municipiului Iași este constituit sub forma unui compartiment,
structură organizatorică distinctă, prevăzută cu un număr de 4 posturi, personalul numit în
cadrul acestuia desfășurându-și activitatea în baza unui contract individual de muncă pe
perioadă determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
Baza legală a constituirii compartimentului Cabinet Primar este reprezentată de art.66
din Legea nr.215/2001 rep. privind administrația publică locală.
Atribuțiile membrilor cabinetului se stabilesc prin dispoziția primarului.
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt:
- asigurarea legăturilor Primarului cu alte instituţii, regii şi agenţi economici de pe raza
municipiului;
- controlul desfăşurării activităţilor programate;
- asigurarea reprezentării instituţiei, prin delegarea unui salariat din acest compartiment
ori de câte ori este necesar;
- participarea, printr-un reprezentant, la toate audienţele organizate săptamânal de
Primarul municipiului, consemnarea obiectului audienţei şi urmărirea modului de rezolvare a
plângerilor, reclamaţiilor, sesizărilor formulate cu ocazia audienţei;
- primirea reclamaţiilor şi sesizărilor persoanelor, adresate direct primarului, urmărirea
modului de rezolvare a acestora, în termen legal;
- primirea, ordonarea şi prezentarea către primar a corespondenţei sosită prin registratură
sau prin poşta specială;
- întocmirea programului zilnic de activitate al primarului, conform indicaţiilor acestuia;
- înregistrarea şi predarea la Registratură a corespondenţei, după rezolvarea acesteia;
- asigurarea legăturilor telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituţiei precum
şi cu personalul din cadrul aparatului de specialitate;
- convocarea şi asigurarea desfăşurării protocolului, atunci când este necesar;
- informarea zilnică a Primarului asupra sesizărilor din presă referitoare la activitatea
instituţiei;
- colaborarea cu celelalte servicii publice pentru a oferi în timp scurt informaţiile solicitate
de reprezentanţii mass-media;
- supravegherea rezolvării sesizărilor venite din partea populaţiei;
- menţinerea contactului permanent cu directorii societăților din subordinea municipiului
precum și a altor societăți de interes local.
Secțiunea VIII
Serviciul Corp Control Primar
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Potrivit organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași aprobată
prin HCL nr. 133/2017, Corpul de Control al Primarului este un serviciu în directa
subordonare a Primarului.
Cadrul legal care reglementează înființarea și funcționarea la nivelul administrației
publice locale a serviciului este reprezentat de:
- OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; Serviciul Corp Control Primar
apără valorile sociale ce nu sunt ocrotite de legea penală, aplicând legislația contravențională în
temeiul împuternicirii și în competența de aplicare a primarului, în acest sens funcționarii
serviciului având calitatea de agenți constatatori;
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001 rep., cu modificările și completările
ulterioare, în realizarea atribuțiilor privind verificarea ducerii la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local, a dispozițiilor primarului ori a modului de soluționare a problemelor curente
ale colectivității locale;
- HG nr.1344/2007, Legea nr.188/1999, Legea 53 / 2003 în efectuarea de cercetări
administrative, conform dispozițiilor primarului.
Atribuții specifice serviciului:
- efectuarea de controale asupra persoanelor fizice / juridice din municipiul Iași, aplicând
legislaţia contravenţională în competenţa de aplicare a primarului;
- urmărirea aplicării hotărârilor Consiliului Local cât şi a actelor normative emise de
forurile superioare (legi, hotărâri, ordonanţe); controlul se realizează în baza dispoziţiei de
împuternicire a primarului și în temeiul actelor normative cuprinse în această dispoziție (acte
normative care reglementează gospodărirea și menținerea curățeniei în municipiul Iași,
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, comercializarea produselor în pieţele
agroalimentare, refacerea domeniului public în urma lucrărilor de intervenţie la reţelele
îngropate ș.a..).
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- dispunerea de măsuri pentru intrarea în legalitate, urmare a neregulilor constatate în
urma controalelor efectuate;
- urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse pentru restabilirea legalității;
- aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea actelor normative cuprinse în
dispoziția de împuternicire;
- soluționarea petițiilor repartizate și a căror soluționare privește respectarea legilor şi
reglementărilor enumerate în dispoziția de împuternicire;
- întocmirea de somații pe care le comunică persoanelor fizice / juridice pentru:
prezentarea unor documente justificative, solicitarea unor informații pentru aprecierea
obiectivă a faptelor ce intră sub incidența legislației contravenționale, dispunerea unor termene
de conformare la dispozițiile legale;
- întocmirea proceselor verbale de contravenție, pe care le comunică în termenul legal
contravenienților;
- organizarea evidenței proceselor verbale încheiate, a sumelor încasate provenind din
amenzile aplicate, a dosarelor de soluționare a plângerilor în instanțele de judecată;
- la solicitarea structurilor de specialitate, înaintează copii după documente, planșe foto,
alte informații necesare pentru formularea întâmpinărilor la plângerile înaintate instanțelor de
judecată de contravenienți;
- întocmirea de fișe de evaluare, note de constatare, somații, procese verbale de
conformitate privind terenurile neîngrijite din municipiu; înaintarea documentelor către
compartimentul de specialitate, în scopul derulării procedurilor pentru majorarea impozitului
pe teren;
- în realizarea cercetărilor administrative asupra aparatului de specialitate al primarului,
conform autorizărilor date de conducere, activitățile realizate de Serviciul Corp Control Primar
se referă la: verificarea respectării legilor, regulamentelor şi procedurilor operaţionale ce
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stabilesc algoritmii de realizare a sarcinilor, exercitare a competenţelor şi angajare a
responsabilităţilor; solicitarea compartimentelor verificate de documente, informații, note
explicative, necesare realizării cercetării administrative; consemnarea rezultatelor activităţii de
control administrativ în note informative sau rapoarte care se înaintează primarului / comisiei
de disciplină.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul Serviciului Corp Control primar are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea IX
Compartimentul Statistică și Prognoză
Potrivit organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași aprobată
prin HCL nr. 133/2017, Compartimentul Statistică și Prognoză este subordonat direct
Primarului Municipiului Iași.
Atribuțiile specifice compartimentului vizează:
- culegerea datelor și elaborarea de rapoarte privind situația economico-socială din
municipiul Iași;
- propune strategii și elaborează prognoze privind dezvoltarea municipiului Iași;
Compartimentul Statistică și Prognoză desfășoară următoarele activități:
- elaborează și prezintă rapoarte care includ indicatori socio-economici reprezentativi la
nivel local, semnificativi pentru caracterizarea dezvoltării socio-economice;
- participă la elaborarea de strategii de programe locale de dezvoltare socio-economică
pe termen mediu și lung;
- definește conținutul standard al rapoartelor ce pot fi folosite pentru informarea
administrației publice pe plan local și central;
- răspunde de calitatea datelor și informațiilor statistice cuprinse în lucrările realizate;
- urmărește și raportează, periodic, stadiul realizării obiectivelor și măsurilor prioritare
referitoare la activitatea compartimentului;
- asigură și respectă normele de confidențialitate, de stocare și de arhivare a datelor
statistice;
- proiectează și organizează, periodic, cercetări ale opiniei publice;
- asigură preluarea datelor din surse administrative în scopuri statistice;
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- colaborează cu direcțiile de specialitate pe parcursul realizării lucrărilor, în vederea
fundamentării și validării datelor statistice;
- efectuează documentări sistematice asupra lucrărilor cu date statistice, pentru
actualizarea surselor de date disponibile;
- consultă publicațiile/lucrările/rapoartele realizate la nivel internațional, național și
local;
- identifică noi surse de date în vederea îmbunătățirii calității datelor statistice;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Persoanele responsabile din cadrul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai
biroului, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice,
lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a
riscurilor evaluate.
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea X
Serviciul Audit Public Intern
Serviciul Audit Public Intern din cadrul ordonatorului principal de credite UAT
Municipiul Iași este organizat prin decizia persoanelor responsabile, în conformitate cu cerințele
Legii nr.672/2002 rep. privind auditul public intern.
Structura de audit este înființată din anul 2003, acesta funcționând în subordinea
directă a Primarului municipiului, exercitând o funcție distinctă și independentă de
activitățile entității publice.
Cadrul legal care reglementează organizarea şi funcţionarea auditului public
intern este reprezentat de:
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind
conduita etică a auditorului intern;
- Normele metodologice nr. 6593/20.04.2015 specifice activităţii de audit public intern în
Primăria municipiului Iaşi, avizate UCAAPI prin DGFP Iaşi - Serviciul Audit Public Intern.
Serviciul Audit Public Intern desfășoară o activitate funcțional independentă și obiectivă,
menită să dea asigurări și consiliere conducerii, concepută să adauge valoare, perfecționând
activitățile entității publice, pe care o ajută să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare
sistematică și metodică.
Auditul public intern evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.
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Prin misiunile de consiliere realizate, auditul intern are menirea de a aduce plusvaloare
și de a îmbunătăți activitatea entității publice, gestiunea riscului și controlul intern, fără ca
auditorii interni să își asume responsabilități manageriale.
Serviciul de Audit Public Intern de la nivelul UAT Municipiul Iași procedează la evaluarea
activității de audit public intern desfășurată în cadrul entităților publice aflate în subordine/în
coordonare/sub autoritatea instituției ierarhic superioare, prin realizarea de verificări
periodice, având ca scop darea de asigurări cu privire la atingerea obiectivelor, în conformitate
cu Standardele internaționale de audit intern.
Activitatea de audit public intern se efectuează în baza planurilor strategice și a celor
anuale, aprobate de ordonatorul principal de credite, precum și prin realizarea de misiuni adhoc, cu caracter excepțional, la solicitarea conducătorului entității publice.
Misiunea, competențele și responsabilitățile auditului intern sunt prezentate în Carta
auditului public intern, document oficial al serviciului, care stabilește scopul și sfera de
activitate, prezintă drepturile și obligațiile auditorilor, autorizează accesul la documente, date și
informații, informează despre obiectivele, tipurile de audit, metodologia de audit intern,
stabilește sistemul de relații între auditorul intern, entitatea/structura auditată, auditorii externi
și prevede regulile de conduită.
Carta auditului public intern este postată pe website-ul instituției.
Atribuțiile specifice serviciului audit public intern sunt:
- Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul
structurii proprii a UAT Municipiul Iași, precum și asupra activităților entităților publice aflate în
subordine/în coordonare/sub autoritate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice,
administrarea patrimoniului public, inclusiv evaluarea sistemului de control
intern/manageriale;
- In cadrul serviciului se elaborează Norme metodologice proprii privind exercitarea
activităţii de audit public intern specifice UAT Municipiul Iași, avizate de către UCAAPI –
serviciul teritorial din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași.
Serviciul Audit Public Intern de la nivelul ordonatorului principal de credite analizează
condițiile de acordare/avizează normele metodologice specifice activității de audit public intern
de la nivelul entităţilor publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea UAT
Municipiul Iași.
- Elaborarea proiectului planului strategic/multianual de audit public intern (5 ani) şi,
pe baza acestuia, a proiectul planului anual de audit public intern, ținând cont de rezultatul
evaluării riscurilor, criteriile-semnal și sugestiile conducătorului entității, deficiențele constatate
anterior, deficiențele din rapoartele Curții de Conturi și măsurile dispuse prin decizii, misiunile
recomandate de UCAAPI, numărul entităților aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate,
resursele de audit disponibile;
- Efectuarea de activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Serviciul audit public
intern auditează, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:
 activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din
momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
 administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale;
 constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor
de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 alocarea creditelor bugetare;
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 sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 sistemul de luare a deciziilor;
 sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 sistemele informatice.
- Informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii
publice auditate. Serviciul audit public intern transmite la UCAAPI – serviciul teritorial din
cadrul Directiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, sinteze ale recomandărilor
neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării
acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea
trimestrului.
Entităţile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea UAT Municipiul
Iași transmit trimestrial sinteze, în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului,
entităţii publice ierarhic superioare.
- Raportarea periodică la UCAAPI, prin compartimentele de audit public intern de la
nivelul entităţii publice ierarhic superioare, după caz, asupra constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor. Compartimentele de audit public intern transmit la UCAAPI/compartimentele
de audit public intern ierarhic superioare, la solicitarea acestora, rapoarte periodice privind
constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern.
- Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care prezintă modul de
realizare a obiectivelor serviciului.
Raportul anual al activităţii de audit public intern se elaborează până la data de 31
ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior și cuprinde următoarele informaţii minimale:
constatări, recomandări şi concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele
înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi sau posibile prejudicii constatate
în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea
profesională. Raportul anual al activității de audit intern elaborat de SAPI cuprinde raportările
anuale ale compartimentelor înființate la nivelul entităților aflate în subordine/în
coordonare/sub autoritatea UAT Municipiul Iași;
- Iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt raportate
conducătorului entităţii publice şi structurii de control abilitate, în termen de 3 zile lucrătoare de
la constatare.
Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul
identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul conducătorului entităţii publice
care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că
prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii
insuficiente ş.a.).Cazurile de iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în
raportările periodice şi anuale.
- Avizarea înființării compartimentelor de audit de la nivelul entităților aflate în
subordine/în coordonare/sub autoritate, conform metodologiei UCAAPI;
- Avizarea numirii/revocării șefilor structurilor de audit și a auditorilor interni, conform
metodologiei UCAAPI;
- Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita
etică a auditorului intern la compartimentele de audit public intern organizate la nivelul
entităţilor publice aflate în subordine/în coordonare/sub autoritate, prin misiuni de evaluare
planificate sau ad-hoc, abaterile fiind corectate prin formularea de recomandări în cooperare cu
conducătorul entităţii publice în cauză;
- Elaborarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit
intern, prin evidențierea scopului, obiectivelor, responsabililor, termenelor și tipurilor de
evaluare.
Activitățile realizate în desfășurarea misiunilor:
1. Pregătirea misiunii
- Inițierea auditului
- Ședința de deschidere
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- Colectarea informațiilor
- Analiza riscurilor
- Evaluarea controlului intern
- Elaborarea programului misiunii
2. Intervenția la fața locului
- Colectarea și analiza probelor de audit
- Revizuirea documentelor și constituirea dosarului de audit
- Ședința de închidere
3. Raportarea rezultatelor
- Elaborarea proiectului raportului de audit
- Elaborarea raportului de audit
4.Urmărirea recomandărilor
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul Serviciului Audit Public Intern are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Conducătorul serviciului, în colaborare cu ceilalți auditori interni, au obligația de a
întocmi anual/ori de câte ori apar modificări relevante: obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiilor din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XI
Serviciul Managementul Calității
Control Intern
Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial este compartiment de
specialitate în cadrul aparatului propriu, subordonat direct Primarului municipiului Iaşi.
Cadrul legal de organizare și funcționare a sistemului de control intern managerial
este reprezentat de:
Legislație națională : OG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul
financiar preventiv, modificată şi completată; Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice; Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și
completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Documentaţie elaborată de instituţiile cu rol de reglementare şi control în
domeniu:
- Metodologia de implementare a standardului de control intern „Managementul
riscurilor”, elaborată de Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare a
Sistemelor de Management Financiar şi Control.
Legislație europeană: SR EN ISO 9000:2006 – „Sisteme de Management al Calităţii.
Principii esenţiale şi vocabular.” ( cu modificările și completările ulterioare); SR EN ISO
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9001:2008 - ”Sisteme de management al calităţii”. Cerinţe.( cu modificările și completările
ulterioare).
Atribuţii specifice serviciului :
- dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin Ordinul Secretarului General
al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
- asigurarea menţinerii şi îmbunătăţirii continuă a Sistemului implementat de
Management al Calităţii, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în vigoare;
- evaluarea eficienţei şi progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea
managementului calităţii;
- monitorizarea rezultatelor implementării politicii în domeniul calităţii.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- elaborarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
(SCIM) şi supunerea acestuia spre dezbatere în cadrul comisiei de monitorizare şi spre aprobare
Primarului Municipiului Iaşi;
- elaborarea/ difuzarea/ implementarea procedurilor de sistem la nivelul Municipiului
Iași;
- coordonarea procesului de implementare a măsurilor stabilite în Programul de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- colaborarea cu toate departamentele instituţiei în vederea menţinerii sub control a
înregistrărilor din cadrul instituţiei; Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentaţiei aferente
procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- consilierea compartimentelor de muncă cu privire la materialele necesare a fi elaborate
în procesul dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- propunerea de direcţii de acţiune pentru dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial în funcţie de stadiul implementării standardelor de control intern
managerial;
- întocmirea de informări/rapoarte cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea
sistemului de control intern managerial, ori de câte ori este necesar;
- centralizarea informările şi raportările întocmite la nivelul compartimentelor instituţiei
şi entităţilor publice de subordonare locală în conformitate cu prevederile Ordinului
Secretarului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015, în vederea întocmirii raportărilor
periodice;
- raportează Primarului Municipiului Iaşi despre stadiul implementării, funcţionarea şi
eficienţa Sistemului de Management al Calităţii în vederea analizei pentru a servi ca bază pentru
viitoare imbunătăţiri;
- elaborarea documentaţiei necesară desfăşurării şedinţelor comisiei de monitorizare;
- asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui comisiei de monitorizare şi
Primarului Municipiului Iaşi;
- planificarea şi efectuarea auditurile interne de calitate;
- duce la îndeplinire acţiunile corective/preventive stabilite în urma rapoartelor de audit
al sistemului de management al calităţii;
- colaborarea cu compartimentele funcţionale din cadrul organizaţiei în vederea
întocmirii procedurilor operaționale;
- elaborarea proiectelor de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituţie;
- sprijină structurile functionale ale instituţiei în identificarea/actualizarea obiectivelor
specifice şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea acestora;
- sprijină structurile functionale la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care
pot afecta atingerea obiectivelor specifice;
- întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituţie, prin centralizarea
datelor/informaţiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul structurilor functionale;
- asigurarea comunicării prevederilor legale în vigoare și a altor documente cu privire la
sistemul de control intern managerial;
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- reprezintă Municipiul Iași in relatia cu organismele abilitate de audit în domeniul
sistemului de control intern managerial;
- identificarea nevoilor de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii;
-identifică şi implementează instrumentele de management al calităţii necesare
instituţiei;
- propune unele măsuri şi obiective pentru dezvoltarea managementului calităţii;
- asigură cunoaşterea la nivelul instituţiei a politicii şi obiectivelor calităţii;
- identifică fluxurile referitoare la informaţiile în domeniul calităţii;
- asigură trasabilitatea serviciilor;
- coordonează elaborarea formularelor şi procedurilor sistemului calităţii;
- coordonează identificarea şi menţinerea sub control a proceselor incluse în sistemul
calităţii;
- monitorizează rezolvarea neconformităţilor identificate;
-evaluează eficienţa şi progresele măsurilor adoptate pentru dezvoltarea
managementului calităţii;
-monitorizează rezultatele implementării politicii în domeniul calităţii.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XII
Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative
Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative este constituit ca structură distinctă
în cadrul aparatului propriu al primarului, fiind subordonat direct acestuia.
Serviciul are în subordine Biroul Comunicare și Compartimentul pentru problemele
rromilor.
Cadrul legal care reglementează atribuțiile specifice serviciului este reprezentat de:
Legea nr.215/2001 rep. a administrației publice locale, OG. nr.27/2002 privind gestionarea
petiţiilor, H.G. nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe
teritoriul României, a corespondenţei clasificate, Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională.
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- creşterea responsabilizării administraţiei publice;
- îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;
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- îmbunătăţirea sistemului de comunicare, atât în interiorul instituţiei cât şi între aceasta
şi mediul extern;
- cooperarea cu reprezentanţii altor instituţii similare din ţară şi străinătate în vederea
schimbului de experienţă: primăriile municipiilor din România, primăriile oraşelor înfrăţite,
Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, Asociaţia Municipiilor din România,
etc;
- promovarea de valori, standarde şi bune practici, în scopul creşterii calităţii actului
administrativ.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt următoarele:
- gestionează corespondenţa venită prin Poşta Specială în conformitate cu prevederile
O.G. nr.27/2002 privind gestionarea petiţiilor şi H.G. nr.1349/2002 privind colectarea,
transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
- se implică în organizarea evenimentelor desfăşurate de municipalitate sau parteneri:
dezbateri, conferinţe, simpozioane, etc;
- verifică respectarea programului de lucru şi obiectivelor stabilite ale regiilor
subordonate Consiliului Local şi al Direcţiilor primăriei;
- actualizează permanent baza de date a instituţiei, cu datele de contact ale instituţiilor şi
persoanelor publice din administraţia publică locală şi centrală, mediul univeristar, cultural,
medical, economic;
- monitorizează respectarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind gestionarea petiţiilor:
solicită Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni raportul lunar privind circulaţia documentelor,
urmăreşte transmiterea de răspunsuri la petiţiile înregistrate în termenul legal de 30 de zile.
- participă şi se implică în buna desfăşurare a dezbaterilor şi audienţelor publice, în
colaborare cu Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi respectând prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XII – 1
Biroul Comunicare
Biroul Comunicare este constituit ca structură funcțională în cadrul Serviciului
Dezvoltarea Capacității Administrative, fiind subordonat acestuia.
Cadrul legal care reglementează atribuțiile specifice serviciului este reprezentat de:
Legea nr.215/2001 rep. a administrației publice locale, Legea nr.544/2001 privind accesul la
informațiile de interes public, actualizată.
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Atribuțiile specifice ale biroului vizează:
- asigurarea rolului de interfață între instituția primarului municipiului Iași și instituțiile
mass-media din țară.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt:
- realizarea informărilor către instituții mass-media, la solicitarea acestora sau din oficiu;
- realizarea de materiale informative, comunicate şi informări de presă, cu privire la
activitatea desfaşurată şi imaginea de ansamblu a Primăriei Municipiului Iaşi, furnizându-le în
timp util atât mass-media cât şi altor instituţii/organizaţii abilitate;
- furnizează jurnaliştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care
priveşte activitatea municipalităţii, cu aprobarea conducerii Primăriei;
- editează şi difuzează materiale informativ-documentare;
- asigură organizarea conferinţelor de presă;
- crează şi gestionează o bază de date a reprezentanţilor mass-media;
- gestionează relaţia cu reprezentanţii mass-media şi asigură accesul acestora în sediul
Primăriei în condiţiile legii şi cu aprobarea executivului Primăriei, în conformitate cu
Regulamentul Primăriei Municipiului Iaşi privind relaţiile cu mass-media;
- gestionează buletinul informativ al municipalităţii, Curierul de Iaşi, precum şi pagina de
internet al acestuia, respectiv furnizează informări la secţiunea dedicată pe pagina electronică
www.primaria-iasi.ro;
- realizează campanii de informare şi promovare a proiectelor municipalităţii;
- colaborează cu instituţii ale administraţie publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi
juridice, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organizaţii neguvernamentale în acţiuni
comune de informare şi promovare a proiectelor care pot aduce beneficii municipiului Iaşi;
- realizează şi răspunde de revista presei zilnic şi o prezintă executivului Primăriei;
- realizează analiza aparițiilor în mass-media și poate propune măsuri pentru
îmbunătăţirea imaginii instituţiei;
- mijloceşte relaţia dintre executivul Primăriei şi jurnalişti, în vederea asigurării unei
comunicări cât mai eficiente şi corecte cu privire la activitatea desfăşurată.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți salariați din cadrul acestuia, are obligația de a
întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri
inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XII – 2
Compartimentul pentru problemele rromilor
Compartimentul este constituit ca structură subordonată Serviciului Dezvoltarea
Capacității Administrative.
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Iași.

Atribuțiile specifice compartimentului sunt privitoare la:
- medierea între autorităţile publice locale şi comunităţile de rromi de pe raza municipiului

Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt:
- deplasarea în teren în vederea identificării şi evaluării problemelor minorităţii rrome;
- asigurarea relației dintre Municipiul Iași , Consiliul Județean și alte instituții
descentralizate de pe raza municipiului, în vederea soluționării problemelor identificate;
- rezolvarea petițiilor repartizate de Primar şi Biroul Judeţean pentru Rromi, potrivit O.G.
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- colaborarea cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv cu instituţiile şi serviciile publice de interes local – în soluţionarea problemelor din sfera
de activitate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Membrii compartimentului, în colaborare cu ceilalți salariați din cadrul Serviciului
Dezvoltarea Capacității Administrative, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări
relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor
propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XIII
Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice
Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice este constituit ca structură distinctă în cadrul
aparatului propriu al primarului, fiind subordonat direct acestuia.
Serviciul are în subordine Biroul Cooperare Economică și Turism și Biroul Relaţii cu
Societatea Civilă
Atribuțiile specifice acestui serviciu se referă la
- asigurarea comunicării instituției cu mediul asociativ din municipiul Iași, precum și cu
mediul economic, cultural, religios și sportiv;
Activități principale:
- promovează potențialul economic local în relația cu mediul de afaceri național și
internațional, facilitează accesul pe piața locală a potențialilor investitori ;
- participă la organizarea de evenimente vizând promovare economică a municipiului Iași,
precum forumuri de investiții și afaceri, în mod direct sau în parteneriat cu asociații ale
mediului de afaceri și alte instituții publice și private;
- colaborează, pe bază de protocoale specifice, cu instituții publice și organizații private în
vederea creșterii investițiilor în municipiul Iași;
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participă la târgurile de turism interne şi internaţionale, promovează potențialul turistic
local, elaborează materiale promoționale specifice și informează turiștii care apelează la
Centrul de informare turistică Iași;
- propune iniţiative (proiecte de H.C.L., proiecte cu finanţare locală sau externă,
parteneriate etc.) către comisiile de specialitate, Consiliul Local şi către executiv în
domeniile de competenţă ;
- realizează regulamentele de evaluare, selecţie şi finanţare de la bugetul local a
proiectelor din domeniile de competenţă şi monitorizează procedurile de implementare
a acestora.
- monitorizează şi evaluează proiectele finanţate de la bugetul local în domeniile de
competenţă (cultură, religie, sport şi societate civilă);
- elaborează un plan de co-finanţare a propunerilor de proiecte primite din partea
societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, instituţii culturale, şcoli, biserici);
- încurajează şi susţine implementarea de proiecte de tineret și sport în parteneriat cu
operatori din străinătate, cu finanţare naţională, europeană sau de orice alt tip ;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității
precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de
control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
- Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți salariați din cadrul acestuia, are obligația de a
întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate.
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și
al celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a
obligațiilor prevăzute în fișele posturilor.
-

XIII – 1
Biroul Cooperare Economică și Turism
Biroul Cooperare Economică și Turism include Compartimentul Promovare Turism şi
se subordonează Serviciului Relaţii Comunitare şi Politici Publice.
Biroul Cooperare Economică şi Turism reprezintă structura administrativă din cadrul
Primăriei Municipiului Iaşi ce include Compartimentul Promovare Turism, care i se
subordoneaza.
Legislația specifică biroului este reprezentată de: Legea nr.315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, OG nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității
de turism în România, Legea nr.755/2001 pentru aprobarea OG nr.58/1998 privind organizarea
și desfășurarea activității de turism în România, OG nr.5/2003 pentru modificarea art.33 din OG
nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Strategia de
dezvoltare economico-socială durabilă a Municipiului Iași, aprobată prin HCL.
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Atributiile specifice biroului vizează dezvoltarea durabila a turismului, ca motor al
dezvoltarii economice, precum și dialogul şi comunicarea cu mediul turistic și de afaceri, în egală
măsură cu promovarea potenţialului economic şi turistic local.
Activitățile prin care Biroul Cooperare Economică şi Turism își indeplineste atribuțiile
sunt:
- promovează municipul Iaşi, ca destinație turistica și de investitii economice;
- promovează interese economice ale municipiului Iași, în vederea creșterii numărului de
turiști și de investiții în plan local;
- comunică cu mediul de afaceri, în vederea îmbunătățirii climatului economic local și a
dezvoltării activităților economice generatoare de locuri de muncă;
- propune iniţiative (proiecte de H.C.L., proiecte cu finanţare locală sau externă,
parteneriate etc.) către comisiile de specialitate, Consiliul Local şi către executiv în domeniile de
competenţă;
- promovează potențialul economic și turistic local în relația cu mediul de afaceri
național și internațional, inclusiv prin organizarea de forumuri de investiții, afaceri și turism,
misiuni de afaceri și alte acțiuni similare în mod direct și în parteneriat cu asociații ale mediului
de afaceri și turism și alte instituții publice și private, precum și prin participarea la evenimente
organizate de alte institutii;
- facilitează accesul pe piața locală a potențialilor investitori prin orientarea
investitorilor spre instituțiile de resort;
- colaborează, pe bază de protocoale specifice, cu instituții publice și organizații private
în vederea dezvoltarii durabile a turismului, ca ramura economica prioritara în municipiul Iași;
- realizează materiale informative, pagini web, ghiduri practice destinate mediului
internațional de afaceri și în domeniul turismului în vederea atragerii investițiilor străine în
municipiul Iași;
- stimulează inițiativele de responsabilitate socială corporativă ale firmelor active pe
plan local;
- informează turiștii și mediul de afaceri în legătura cu potențialul turistic al municipiului
Iași;
- implementează strategia de comunicare și promovare turistică.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.

XIII – 1.1
Compartimentul Promovare Turism
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Atribuțiile Compartimentului Promovare Turism sunt de promovare a Iașului ca
destinație turistică la nivel național și internațional, în baza strategiei proprii de acțiune și
colaborarea cu actorii implicați în turism.
Activitățile specifice , prin care Compartimentul Promovare Turism își îndeplineste
atribuțiile sunt:
- întocmește calendarul evenimentelor locale și asigură promovarea acestuia în mediul
online;
- realizează în mod direct, sau în parteneriat cu alte instituții, materiale promoționale,
monografii sau ghiduri ale orașului;
- colaborează cu agențiile de turism în vederea îmbunătățirii vizibilității internaționale a
municipiului Iași ca destinație turistică ;
- asigură participarea la târguri și expoziții de promovare a turismului în țară și
străinătate;
- informează turiștii și mediul de afaceri în legătura cu potențialul turistic al municipiului
Iași;
- implementează strategia de comunicare și promovare turistică.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Angajații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai biroului, au obligația de a
întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri
inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate.
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIII – 2
Biroul Relații cu Societatea Civilă
Biroul Relaţii cu Societatea Civilă face parte din Serviciul Relaţii Comunitare şi Politici
Publice şi are în subordinea sa Compartimentul pentru Tineret şi Sport.
Cadrul legislativ care reglementează activitatea biroului este reprezentat de: Legea
350/2005, Legea 350/2006, Legea 98/2016, OG nr. 82/2001, HG nr. 1470/12.12.2002, Legea
215/2001, Legea 273/2006, Legea 69/2000, Legea 186/2003.
Atribuţiile specifice biroului sunt, în principal, următoarele:
- Analizează şi monitorizează mediul cultural, religios, sportiv şi cel al societăţii civile,
inclusiv de tineret din municipiul Iaşi;
- Identifică posibilităţi de dezvoltare a parteneriatului şi colaborării cu alte structuri din
domeniile de activitate;
- Implementează anual programele de finanţare ale societăţii civile în baza legislaţiei în
vigoare.
- Implementează anual programele de finanţare ale mediului cultural şi sportiv.
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Principalele activități realizate în cadrul atribuțiilor ce revin biroului, sunt
următoarele:
- elaborează regulamentele de evaluare, selecţie şi finanţare de la bugetul local a proiectelor
din domeniile de competenţă şi monitorizează procedurile de implementare a acestora;
- asigură comunicarea între Municipiului Iaşi şi instituţiile de cultură din Iaşi, cultele
religioase, structurile sportive şi ONG – urile cu activitate la nivelul municipiului Iaşi;
- monitorizează şi evaluează proiectele finanţate de la bugetul local în domeniile de
competenţă (cultură, religie, sport şi societate civilă);
- asigură punerea în execuţie a deciziilor Consiliului Local şi a comisiilor de specialitate
în domeniile de competenţă;
- propune iniţiative (proiecte de H.C.L., proiecte cu finanţare locală sau externă,
parteneriate etc.) către comisiile de specialitate, Consiliul Local şi către executiv în domeniile de
competenţă;
- realizează materiale scrise pentru promovarea activităţilor sportive în mijloacele de
informare ale Municipiului Iaşi;
- elaborează planul de co-finanţare a propunerilor de proiecte primite din partea
societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, instituţii culturale, şcoli, biserici)
(managementul proiectelor);
- asigură comunicarea cu instituţiile publice de cultură sau operatorii instituţionali sau
independenţi de la toate nivelurile (local, naţional şi internaţional), susţine şi încurajează
parteneriatul cu acestea;
- încurajează şi susţine implementarea de proiecte de tineret, cultural – artistice,
educative şi sportive în parteneriat cu operatori din străinătate, cu finanţare naţională,
europeană sau de orice alt tip.
- rezolvă scrisorile şi sesizările venite din partea cetăţenilor/ altor structuri
organizatorice/instituţii pe domeniile de activitate menţionate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi înctocmeşte adrese de răspuns în acest scop.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIII – 2.1
Compartimentul pentru Tineret și Sport
Compartimentul este constituit ca structură în cadrul Biroului Relații cu Societatea
Civilă, aflat în subordinea Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice.
Atribuţiile specifice compartimentului sunt următoarele:
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- propune și gestionează programe de voluntariat pentru tineri, desfășurat pe domenii de
interes relevante pentru comunitate precum protecţia mediului, activităţi comerciale, trafic
rutier, ordine şi siguranţă publică, spaţii verzi etc ;
- organizează, în parteneriat cu instituții publice sau private, acțiuni de și pentru tineret,
acțiuni culturale, artistice, sportive și de agrement pentru tineri, inclusiv programe cu caracter
social ;
- propune și gestionează programe de practică profesională a studenților din cadrul
Universităților din Municipiul Iași în cadrul Primăriei Municipiului Iași și a instituțiilor
subordonate ;
- întocmeşte documentele aferente activităţii Fundaţiei Sportului Ieşean, atât pentru
sportul de performanţă, cât şi pentru evenimentele din domeniul sportului de masă organizate de
municipalitate.
Principalele activități ce se realizează în cadrul compartimentului sunt:
- asigură o colaborare optima cu ONG-urile, cu instituţiile cultural-educative din
municipiu, cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, cu Ministerul Tineretului și Sportului și
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Iași ;
- realizează regulamentele de evaluare, selecţie şi finanţare de la bugetul local a
proiectelor din domeniile de competenţă şi monitorizează procedurile de implementare a
acestora;
- realizează materiale scrise pentru promovarea activităţilor sportive în mijloacele de
informare ale Municipiului Iaşi;
- asigură punerea în execuţie a deciziilor Consiliului Local şi a comisiilor de specialitate
în domeniile de competenţă;
- rezolvă scrisorile şi sesizările venite din partea cetăţenilor/ altor structuri
organizatorice/instituţii pe domeniile de activitate menţionate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi întocmeşte adrese de răspuns în acest scop;
- asigură comunicarea cu instituţiile publice de profil sau operatorii instituţionali sau
independenţi de la toate nivelurile (local, naţional şi internaţional), susţine şi încurajează
parteneriatul cu acestea;
- întocmeşte rapoarte de activitate lunar sau după caz;
- propune iniţiative (proiecte de H.C.L., proiecte cu finanţare locală sau externă,
parteneriate etc.) către comisiile de specialitate, Consiliul Local şi către executiv în domeniile de
competenţă.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Angajații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai biroului, au obligația de a
întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri
inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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Secțiunea XIV
Serviciul Relații Internaționale
Serviciul Relații Internaționale este compartiment de specialitate (serviciu) în cadrul
aparatului propriu, subordonat direct Primarului municipiului Iaşi.
Cadrul legal de organizare și funcționare a Serviciului Relatii Internationale este
reprezentat de: Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale republicată, cu
modificările ulterioare ; Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele (MO 23 / 2004);
Legislație și regulamente/manuale specificie implementarii proiectelor cu finantare externa:
Legea 105/2011 cu completări ulterioare privind gestionarea și ultilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanțărilor publice naționale pentru obiectivul: ”Cooperare teritorială
europeană”; HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 20142020.
Atribuțiile specifice Serviciului Relații Internaționale sunt:
In sfera Relatiilor Internaționale
- asigurarea de contacte internationale cu organisme si organizatii implicate in derularea
de programe de colaborare, schimburi de experienta, formare de specialisti in domeniul
administratiei publice ;
- planificare relatii de parteneriat (infratiri, cooperari) cu primariile din tara si
strainatate.
In sfera de coordonare/implementare proiecte cu finanţare europeana :
- identificare oportunitati de finanţare pentru proiecte cu specific in domeniul cooperării
internaţionale, schimburilor de bune practici la nivel european si internaţional (căutare pe net sau
răspuns solicitări de parteneriate internaţionale, participare la sesiuni internaționale dedicate
identificării de proiecte /parteneriate);
Principalele activități realizate în cadrul atribuțiilor din sfera Relațiilor
Internaționale vizează:
- organizare vizite oficiale si de prietenie ale delegatiilor straine care viziteaza municipiul
Iasi;
- corespondenta oficiala catre institutii, autoritati sau organizatii din tara si strainatate,
precum si traducerea diverselor documentatii ale municipalitatii;
- colaborare cu celelalte servicii ale Primariei in vederea bunei derulari a programelor de
cooperare internationala;
- organizare activitati de reprezentare a Primariei cu anumite ocazii, cum ar fi: seminarii,
conferinte, mese rotunde etc, in special cu participare internationala, care au ca scop initierea si
derularea unor programe ce vizeaza dezvoltarea comunitatii;
- contribuție la realizarea materialelor de promovare internationala a Primariei si / sau a
Municipiului Iasi ;
- colaborare cu celelalte servicii ale Primariei in vederea organizarii unor manifestari
oficiale ale municipalitatii;
- participare la toate activitatile importante ale Primariei la care i se solicita sa ia parte;
- indeplinire atributii in domeniul relatiilor cu publicul pe domeniul specific de activitate;
- colaborare cu mass-media si cu toate institutiile locale pentru o corecta reflectare a
activitatii Primariei;
- formulare articole pentru Curierul de Iasi referitoare la activitatea internationala;
- asigurare introducerea si verificarea documentelor in aplicatia privind managementul
documentelor, pentru documentele pe care le emite sau primite spre rezolvare;
- deplasare in teren, insotind delegatiile oficiale pe durata vizitelor in municipiul Iasi si
asigura translarea in/din limbi de circulatie internationala;
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- corespondenta cu instituţii, organizaţii, autoritati interne si externe in vederea derulării
activităţilor specifice (invitaţii, program, detalii deplasare);
- corespondenta cu Ministerul Afacerilor Externe pentru obţinere acord derulare
activitati specifice;
- întocmire programe de cooperare, protocoale de infratire sau colaborare;
- întocmire hotărâri de consiliu pentru aprobare infratiri;
- realizare program vizite oficiale;
- întocmire de rapoarte asupra vizitelor oficiale sau deplasărilor externe;
-realizare traduceri corespondență și a documentaţiilor din limbi de circulaţie
internaţionala;
- realizare materiale de promovare a Primăriei sau a oraşului, in limbi de circulaţie
internaţională;
Principalele activități realizate în cadrul atribuțiilor din sfera de
coordonare/implementare a proiectelor în domeniul cooperării internaționale vizează:
- iniţiere, planificare proiecte cu finanţare externa;
- scriere de cereri de finanţare sau acorduri de parteneriat;
- pregătire documentaţii aferente proiectelor (cerere de finanţare, documente financiare,
anexe tehnice, hotărâri de consiliu, dispoziţii, contracte, fise de post etc.);
- coordonare implementare de proiecte cu finanţare externa;
- planificarea derulării activităţilor din proiectele cu finanţare externa;
- planificarea cheltuielilor bugetare in proiectele cu finanţare externa;
- asigurare derularea activităţilor incluse in proiecte cu finanţare externa;
- monitorizare implementarea proiectelor cu finanţare externa;
- asigurare respectarea termenelor de realizare a activităţilor in proiect prin monitorizare
zilnica/saptamanala /lunara;
- realizare Raportari către Unitatea Naţionala de Control din cadrul Autoritatii de
management;
- planificare activitati de comunicare/ mediatizare/ diseminare din cadrul proiectelor cu
finanţare externa;
- producere articole de presa, comunicate si materiale de diseminare a rezultatelor
proiectelor;
- producere evenimente pentru promovarea si mediatizarea proiectelor;
- asigurare întocmire corespondenta in limba engleza cu liderii si partenerii din proiecte;
- planificare si pregatire deplasari din cadrul proiectelor;
- asigurare sustenabilitate proiecte cu finantare externa prin identificarea modalitatilor de
autofinantare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
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de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XV
Serviciul Resurse Umane
Serviciul Resurse Umane este organizat ca structură funcțională în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, fiind subordonat în mod direct acestuia.
Cadrul legislativ care reglementează funcționarea serviciului este reprezentat de: Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr.53/2003 Codul muncii; Legea –
Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; HG nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; HG
nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; HG nr. 1344/ 2007 privind normele de
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină; Legea Nr. 7/ 2004 Republicată privind Codul
de conduită a funcţionarilor publici; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice.
Atribuțiile specifice serviciului, sunt:
- organizarea și realizarea gestiunii resurselor umane, reprezentate de aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Iași, funcționari publici și personal contractual;
- asigurarea necesarului de resurse umane de la nivelul primăriei, prin aplicarea
modalităților legale (recrutare, selecție, angajare);
- asigurarea elaborării statelor de plată pentru salariații primăriei municipiului,
stabilirea salariului brut.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- elaborează proiectul de organigramă, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare şi le supune spre aprobare consiliului local;
- întocmeşte şi actualizează statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului;
- elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Primăriei
Municipiului Iaşi, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;
- întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform Legii nr. 45/1994;
- calculează drepturile salariale ale salariaţilor până la total brut;
- execută lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului, întocmeşte diverse
adeverinţe necesare personalului din aparatul de specialitate ;
- întocmeşte registrul electronic de evidenţă a salariaţilor şi îl transmite Inspectoratului
Teritorial de Muncă;
- întocmeşte documentele necesare la încadrarea în muncă (contracte de muncă,
dispoziţii de angajare, detaşare, transfer, etc.), precum si la plecarea din instituţie;
- verifică condicile de prezenţă ale tuturor compartimentelor, în vederea întocmirii
pontajelor şi stabilirii drepturilor salariale lunare;
- verifică şi completează dosarele de personal pentru întreg personalul;
- întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor din cadrul instituţiei, conform legii;
- întocmeşte referate pentru stabilire şi modificare salarii, calculează salariile la angajare,
verifică lunar şi calculează modificările corespunzatoare vechimii în muncă, promovări, indexări;
- întocmeşte dispoziţii privind încadrarea, detaşarea, transferul, promovarea,
sancţionarea, pensionarea şi definitivarea personalului din cadrul aparatului de specialitate;
- ţine evidenţa şi eliberează legitimaţii de împuternicit al primarului şi legitimaţii de
serviciu pentru salariaţi;
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- întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual şi urmăreşte derularea acestei activităţi pe tot parcursul anului;
- ţine evidenţa concediilor fără plată, învoirilor, rechemărilor, concediilor medicale şi
efectuează operarea acestora în condică, pontaje şi în SAP;
- urmăreşte întocmirea de către şefii serviciilor de specialitate a fişelor de post pentru
toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate şi asigură gestionarea acestora;
- întocmeşte Planul anual de formare şi perfecţionare profesională din cadrul autorităţii
publice şi efectuează monitorizarea aplicării măsurilor privind formarea profesională;
- coordonează evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual;
- elaborează Planul anual de ocupare a funcţiilor publice şi îl înaintează spre aprobare
Consiliului Local şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- întocmeşte şi înaintează lucrări statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale
către Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, etc.;
- întocmeşte lucrări/situaţii cu privire la funcţionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate;
- soluţioneaza corespondenţa repartizată în domeniul resurselor umane;
- ţine evidenţa funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;
- întocmeşte şi gestionează adeverinţele de venit ale funcţionarilor publici şi personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate;
- întocmeşte note de fundamentare privind cheltuielile de personal la nivelul Primăriei
Municipiului Iaşi şi le inaintează Serviciului Buget pentru întocmirea bugetului anual;
- organizează concursurile pentru funcţiile publice de execuţie şi de conducere vacante;
- asigură parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în cadrul procedurilor de desfăşurare a
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform legislaţiei în vigoare;
- organizează concursurile de încadrare şi promovare pentru personalul contractual;
- ţine evidenţa dosarelor de personal şi dosarelor profesionale, completarea acestora cu
toate documentele impuse de prevederile legale în vigoare;
- întocmeşte documentaţia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi
promovare în grad profesional şi în clasă profesională a funcţionarilor publici;
- întocmeşte proceduri privind activitatea serviciului în conformitate cu Managementul
Calităţii;
- transmite documente conform legislaţiei în vigoare, solicită avize, întreţine portalul de
management al funcţiilor şi funcţionarilor publici şi colaborează cu Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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Secțiunea XVI
Serviciul Coordonare Programe Culturale
Serviciul Coordonare Programe Culturale este o structură funcțională organizată în
cadrul aparatului propriu și subordonată direct Primarului municipiului Iași, având în
componență Compartimentul Centenar, subordonat acestuia.
Atribuțiile specifice serviciului se referă la :
- Coordonarea, monitorizarea şi analiza activitatății şi iniţiativelor instituţiilor de cultură
aflate în subordinea municipalităţii ieşene: Editura Junimea, Casa de Cultură a Municipiului Iași,
Ateneul Tătărași, Muzeul Municipal Iași.
Activități principale:
- colaborează cu managerii instituţiilor de cultură aflate în subordinea CL în toate problemele care
ţin de bunul management al acestor instituţii: organigramă, calendar de evenimente, elaborarea
bugetului, ROF, spaţii (administrative, expoziţionale, de spectacol etc.), promovarea evenimentelor
şi comunicare cu mass – media, obţinere de finanţări externe, relaţia cu alte departamente
funcţionale ale Primăriei Municipiului Iaşi, parteneriate, alte probleme specifice.
- asigură comunicarea cu instituţiile publice de cultură (Ministerul Culturii, Administrația Fondului
Cultural Național, Ministerul Tineretului și Sportului, finanțatori culturali) sau operatorii culturali
independenţi de la toate nivelurile (local, naţional şi internaţional), susţine şi încurajează
parteneriatul cu acestea, atât direct cu instituţia municipalităţii, cât şi cu instituţiile de cultură
aflate în subordine.
- sesizează disfuncţionalităţile ce apar în activitatea instituţiilor de cultură aflate în subordinea CL,
le semnalează conducerii municipalităţii Iaşi cu propuneri concrete de măsuri operative prin care
acestea să fie eliminate.
- încurajează şi sprijină cooperarea şi parteneriatul între instituţiile de cultură din subordinea CL şi
alţi operatori culturali publici sau privaţi.
- în cooperare cu Serviciul Resurse Umane şi cu managerii instituţiilor de cultură aflate în
coordonarea serviciului, asigură respectarea prevederilor legale privind managementul
instituţiilor publice de cultură, a ROF-urilor acestor instituţii şi a altor prevederi legale stabilite la
nivel central sau local privitoare la funcţionarea şi organizarea acestor instituţii.
- fundamentarea proiectelor de hotărâri care sunt propuse spre aprobare CL Iaşi în domeniul
funcţionării instituţiilor de cultură aflate în subordinea CL, a reorganizării acestora sau înfiinţării
de noi structuri publice culturale sau artistice cu finanţare de la bugetul local.
- colaborează cu orice alte departamente funcţionale ale Primăriei Municipiului Iaşi pentru
îndeplinirea misiunii serviciului.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
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de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVI – 1
Compartimentul Centenar
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 133/11.04.2017, la nivelul Primăriei Iași a fost
instituit Compartimentul CENTENAR, care are ca obiectiv coordonarea la nivelul Municipiului
Iași a pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare
a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial,
cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919.
Compartimentul face parte din cadrul Serviciului Coordonare Programe Culturale,
căruia îi este subordonat.
Legislaţia specifică aplicabilă compartimentului este reprezentată de: Legea nr.
215/2016 privind ceremoniile oficiale, Legea 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de
interes public, HG 478/2016 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – pentru postul de Inspector de
specialitate .
Atribuţiile specifice Compartimentului Centenar sunt următoarele:
- încheie parteneriate cu instituţiile reprezentative ale mediului academic și cultural şi
societăţile civile cu privire la manifestările, acţiunile și proiectele de aniversare a Centenarului
Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial;
- asigură constituirea și funcţionarea cu rol consultativ a Consiliului Director al
Programului Centenar;
- întocmește și fundamentează proiecte de Hotărâre a Consiliului Local;
- coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivelul municipiului Iași, a manifestărilor,
acţiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a
Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în
perioada 1916-1919;
- stabilește și instituie măsurile de comunicare publică și identitate vizuală pentru
acţiunile și manifestările dedicate, la nivelul Municipiului Iași, aniversării Centenarului Marii
Uniri (1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial;
- elaborează documente, analize, rapoarte și sinteze dedicate aniversării Centenarului
Marii Uniri (1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul
istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919, pe care le pune la dispoziţia
Primarului Municipiului Iași sau a instituţiilor implicate, după caz.
Activitățile prevăzute a se realiza, conform atribuţiilor ce revin compartimentului,
sunt următoarele:
- solicită instituțiilor reprezentative ale mediului academic și cultural, precum și
organizațiilor societății civile propuneri de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, cu
accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919, în scopul centralizării
acestora;
- centralizează propunerile formulate de instituțiile reprezentative ale mediului
academic și cultural, precum și propunerile formulate de organizații ale societății civile cu
privire la manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului Marii Uniri (19182018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care
orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919;
- configurează, pe baza propunerilor centralizate, formulate de instituțiile reprezentative
ale mediului academic și cultural, precum și propunerile formulate de organizații ale societății
civile, cu privire la manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului Marii Uniri
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(1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe
care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919, Programul Centenar al Primăriei Municipiului
Iași, pe care îl supune dezbaterii în Consiliul Director al Programului Centenar;
- aduce în atenția Primarului Municipiului Iași și a Consiliului Local Iași, pe baza
propunerilor formulate de instituțiile reprezentative ale mediului academic și cultural, precum
și pe baza propunerilor formulate de organizații ale societății civile, manifestările, acțiunile și
proiectele de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a Centenarului
Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 19161919;
- instituie Consiliul Director al Programului Centenar, structură cu rol consultativ și cu
activitate neremunerată, formată din reprezentanţi ai Academiei Române, ai universităților din
Iași, ai instituţiilor de cultură ce activează în domeniul istoric și ai organizaţiilor politice
reprezentate în Consiliul Local Iași;
- programează şedinţele Consiliului Director, stabileşte temele acestora şi le dezbate
impreună cu membrii Consiliului Director;
- întocmește și fundamentează proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Privind
aprobarea Calendarului Programului Centenar al Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019;
- întocmește și fundamentează toate proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local care
vizează propuneri de manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri
(1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe
care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919;
- organizează dezbateri, conferinţe și evenimente pe teme legate de aniversarea
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și marcarea Centenarului Primului Război Mondial;
- asigură buna desfășurare a tuturor manifestărilor, acțiunilor și evenimentelor incluse în
Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019;
- asigură condițiile necesare desfășurării în mod unitar, la nivelul municipiului Iași, a
manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și
de marcare a Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași
l-a avut în perioada 1916-1919;
- elaborează elemente de strategie și programe de acțiuni pe tematica Centenarului
pentru Primăria Municipiului Iași;
- monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor și proiectelor asumate la nivelul
Compartimentului și prezintă periodic rapoarte cu privire la acestea. Elaborează analize cu
privire la situația îndeplinirii obiectivelor Compartimentului Centenar;
- asigură informațiile necesare elaborării tuturor mesajelor publice privitoare la
Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași și la activitatea Compartimentului;
- în colaborare cu alte instituții și autorități publice sau de drept privat, potrivit
competențelor acestora, pune în practică evenimentele organizate de Primăria Municipiului Iași
în scopul aniversării Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și marcării Centenarului Primului
Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919;
- asigură condițiile legale necesare încheierii de parteneriate între Primăria Municipiului
Iași și celelalte instituții care contribuie la desfășurarea Programului Centenar al Primăriei
Municipiului Iași pentru perioada 2017-2019;
- constată, prin colaborarea cu reprezentanții instituțiilor responsabile, modalitatea de
aplicare a normelor și regulilor stabilite prin parteneriatele desfășurate sub egida Programului
Centenar al Primăriei Municipiului Iași;
- participă la organizarea și derularea unor activități legate de planificarea și derularea
evenimentelor și manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și
marcării Primului Război Mondial la nivelul municipiului Iași;
- fundamentează oportunitatea și propune Primarului Municipiului Iași participarea,
reprezentarea sau transmiterea de mesaje la manifestările dedicate aniversării și marcării
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial;
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- elaborează metodologii, regulamente de organizare și funcționare pentru organismele
colective și mecanismele instituționale asociate acțiunilor de marcare a Centenarului Marii Uniri
(1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial la nivelul municipiului Iași, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- ține evidența tuturor manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și de marcare a Centenarului Primului Război Mondial
desfășurate la nivelul municipiului Iași;
- identifică oportunitățile de atragere a participării fondurilor private la activitatea de
organizare și derulare a manifestărilor, evenimentelor și inițiativelor dedicate aniversării
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a Primului Război Mondial la nivelul municipiului Iași;
- asigură cadrul necesar pentru organizarea de dezbateri, conferințe și evenimente pe
teme legate de aniversarea Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și marcarea Centenarului
Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 19161919;
- sprijină organizatorii manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a marcării Centenarului Primului Război Mondial, în
vederea desfășurării acestora în mod unitar, la nivelul municipiului Iași;
- întocmește și prezintă proiecte de mesaje sau declarații aferente aniversării
Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial, cu
accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919;
- asigură comunicarea dintre Compartimentul Centenar și celelalte structuri ale
Primăriei Municipiului Iași;
- asigură comunicarea dintre Compartimentul Centenar și alte instituții publice, precum
și cu instituții de cultură, instituții media și organizații ale societății civile;
- propune acțiuni de comunicare publică în concordanță cu prioritățile asumate de
Compartiment, redactează și editează comunicate și informări de presă referitoare la Programul
Centenar;
- analizează impactul mediatic al manifestărilor, acțiunilor și evenimentelor organizate în
cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași;
- realizează analize ale mesajelor transmise de principalele canale media cu privire la
manifestările, acțiunile și evenimentele organizate în cadrul Programului Centenar al Primăriei
Municipiului Iași;
- propune măsurile de comunicare publică și identitate vizuală pentru acțiunile și
manifestările dedicate, la nivelul Municipiului Iași, aniversării Centenarului României (19182018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial;
- întocmește și prezintă proiecte de mesaje sau declarații aferente aniversării
Centenarului României (1918-2018) și marcării Centenarului Primului Război Mondial, cu
accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în perioada 1916-1919;
- asigură funcționarea și conținutul (text, foto, video, audio) paginii web „Iașul Centenar”,
pe care sunt prezentate manifestările, acțiunile și evenimentele incluse în Programul Centenar al
Primăriei Municipiului Iași;
- asigură funcționarea și conținutul (text, foto, video, audio) paginii Facebook „Iașul
Centenar”, pe care sunt prezentate manifestările, acțiunile și evenimentele incluse în Programul
Centenar al Primăriei Municipiului Iași;
- comunică tuturor factorilor interesați materiale și informații privitoare la strategiile și
proiectele Compartimentului;
- arhivează interviurile și declarațiile din presa internă și internațională cu privire la
Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași;
- asigură suportul necesar pentru soluționarea solicitărilor de informații publice ale
reprezentanților mass-media, în conformitate cu prevederile legale și normele profesionale
specifice;
- asigură organizarea activității de secretariat la nivelul Compartimentului;
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- coordonează procesul de întocmire, la nivelul Compartimentului, a documentelor legale
specifice bunei funcționări a acestuia;
- coordonează procesul de elaborare, la nivelul Compartimentului, a analizelor,
rapoartelor și sintezelor dedicate aniversării Centenarului României (1918-2018) și marcării
Centenarului Primului Război Mondial, cu accent pe rolul istoric pe care orașul Iași l-a avut în
perioada 1916-1919;
- asigură comunicarea hotărârilor emise de Consiliul Local Iași și a deciziilor emise de
Primarul Municipiului Iași, în vederea aducerii lor la îndeplinire;
- înregistrează, asigură ținerea evidenței documentelor și rezolvarea cu operativitate a
problemelor și a corespondenței;
- asigură evidența termenelor legale la care Compartimentul trebuie să rezolve
solicitările primite pe adresa sa;
- asigură expedierea la timp și corectă a documentelor și a corespondenței curente;
- distribuie și păstrează evidența invitațiilor de participare ale angajaților
Compartimentului la diverse manifestări, acțiuni etc.;
- asigură înregistrarea, transmiterea și distribuirea corespondenței primite/transmise
prin poșta specială;
- organizează programul întâlnirilor publice ale angajaților Compartimentului, atunci
când este cazul;
- asigură legăturile telefonice ale Compartimentului cu alte structuri ale Primăriei
Municipiului Iași și cu alte instituții.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Angajații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai serviciului, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XVII
Direcția Relații Publice și Transparență Decizională
Directia Relatii Publice și Transparenta Decizionala a fost infiintata prin Hotararea
Consiliului Local Iasi nr. 33/2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, fiind subordonata direct Primarului
Municipiului Iași.
In structură, Directia Relatii Publice Si Transparenta Decizionala prezintă
următoarea componență:
- Serviciul Centrul de Informatii pentru Cetateni, având în subordine: Biroul
Democratie Participativa Locala, Compartimentul Registratura D.E.F.P.L., Compartimentul Relatii
cu Publicul;
- Biroul Diaspora;
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- Birou Evenimente Publice.
XVII – 1
Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni
Centrul de Informatii pentru Cetateni este subordonat Directorului Directiei Relatii
Publice si Transparenta Decizionala.
In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni sunt incluse urmatoarele
compartimente functionale: Biroul Democratie Participativa Locala, Compartimentul
Registratura D.E.F.P.L., Compartimentul Relatii cu Publicul.
Cadrul legislativ care reglementeaza organizarea si functionarea Serviciului Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni este reprezentat de: Legea 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public; Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public; Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; Hotărârea de Guvern nr. 1723/2004
privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii
cu publicul; Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor; Legea nr. 233/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea nr. 52/2003*** Republicată privind
transparenţa decizională în administraţia publică; Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata; Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- asigurarea legăturii dintre cetățean și administrația publică locală;
- coordonarea activitatea din domeniul audientelor la conducerea primăriei
- asigurarea legăturii dintre administrația publică locală și instituțiile, locale și
centrale, în ceea ce privește solicitarea de informații de interes public;
- asigurarea transparenței procesului decizional, prin publicarea informațiilor cu
caracter public pe site-ul instituției (în colaborare cu Serviciul Informatizare).
Principalele activități desfasurate in cadrul Serviciului Centrul de Informatii pentru
Cetateni acoperă sfera atribuțiilor legate de:
Registratura generală
- primirea petitiilor, precum si a cererilor-tipizate depuse de cetateni in vederea obtinerii
documentelor administrative;
- verificarea corectitudinii completarii cererilor-tipizate si a continutului (complet) al
dosarului cu acte necesare emiterii actelor administrative (autorizatii, avize, certificate, etc.);
- înregistrarea cererii in programul electronic de management al documentelor si
eliberarea unui bon de inregistrare (cu numarul si data inregistrarii, precum si codul unic de
inregistrare in vederea asigurarii posibilitatii verificarii stadiului cererii on line) cetateanului;
- asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate,
realizând evidenţa acestuia pe baza mapelor de corespondenta;
- eliberarea actelor administrative (autorizatii, avize, certificate, etc.) emise de
compartimentele de specialitate cetatenilor solicitanti;
- asigură aplicarea ştampilei instituţiei pe documentele eliberate în regim de
registratură;
- asigurarea afişarii şi evidenţei proceselor verbale de contravenţie aplicate de
municipalitate prin aparatele de specialitate, conform legislaţiei în vigoare;
- asigura primirea, distribuirea si expedierea corespondenţei interne si externe;
- activitatea de preluare a citatiilor si a altor acte de procedura, inclusiv P.V. si
comunicarea lor;
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- comunicarea catre instanta emitenta a citatiilor si a altor acte de procedura, in cazul in
care termenul legal acestea nu au fost predate partii sau reprezentantului acesteia;
- aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (preemptiune – terenuri agricole);
- aplicarea prevederilor Legii 46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile din
Legea 60/2012 (preemptiune terenuri silvice);
Audiențe
- înscrierea cetățenilor în audienta la conducerea instituție;
- participarea angajaților la audienta dată de conducerea primăriei;
- consemnarea rezultatului în registrul de audiente, emiterea fișei de audienta cu soluţia
propusă de conducere, urmărirea acordării răspunsurilor de către structurile responsabile, în
cadrul termenului legal;
- întocmirea rapoartelor anuale privind audienţele;
- realizarea feedback-ului in urma audientei.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVII – 1.1
Birou Democrație Participativă Locală
Centre de Cartier

Biroul Democrație Participativă Locală face parte din cadrul Centrului de Informații
pentru Cetățeni/ Direcția Transparență Decizională și Relații Publice.
Cadrul legislativ aplicabil activităților specifice biroului este reprezentat de: Legea
nr.52/2003 privind transparența decizională, O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor.
Atribuții specifice:
Biroul Democrație Participativă Locală – centrele de cartier a fost înființat în anul 2006,
după modelul francez de la Villeneuve d’Ascq, oraş înfrăţit cu Municipiul Iaşi.
Atributul principal al biroului este încurajarea democrației participative.
Înfiinţarea centrelor de cartier face parte dintr-o strategie de implicare a cetăţenilor în
viaţa comunităţii, în găsirea de soluţii optime pentru îmbunătăţirea serviciilor publice.
Atribuțiile principale ala centrelor de cartier vizează aducerea administraţiei cât mai
aproape de cetăţean, reprezentând un exemplu de descentralizare a serviciilor dar în acelaşi
timp şi de eficienţă şi promptitudine.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt:
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- încheierea de parteneriate cu reprezentanții societății civile, ong-urilor pentru
organizarea de evenimente de interes public și pentru încurajarea implicării cetățenilor în viața
cartierelor;
- aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională prin
organizarea și monitorizarea dezbaterilor şi consultărilor publice;
- promovarea și informarea publicului cu privire la evenimentele culturale și sociale
organizate în cartiere și în municipiul Iași;
- împreună cu Biroul de Analiză Statistică realizează sondaje de opinie în rândul
cetățenilor din cartiere pentru măsurarea gradului de satisfacţie faţă de serviciile oferite de
administraţia publică locală;
- organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări publice pe teme de interes public la
centrele de cartier;
- afișarea la centrelor de cartier a Hotărârilor de Consiliu Local, promovarea ședințelor de
Consiliu Local;
- distribuirea prin centrele de cartier a buletinului informativ Curierul de Iași și a
materialelor informative de interes public realizate de municipalitate;
- informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct, în scris, prin telefon, pe email şi prin
materiale informative pentru rezolvarea problemelor din cartiere;
- asigurarea eliberării formularelor tipizate şi asistarea cetăţenilor pentru completarea
corectă a acestora în vederea descentralizării și simplificării procedurilor de eliberare a actelor
administrative emise de instituţie;
- primirea, înregistrarea, distribuirea şi monitorizarea petiţiilor primite la centrele de
cartier (conform O.G. nr.27/2002);
- primirea, gestionarea și formularea de răspunsuri la sesizările primite prin intermediul
rubricii Talon de Sugestii și Reclamații din buletinul informativ Curierul de Iași;
- operarea unui telefon dedicat sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor din cartierele
arondate centrului, gestionarea apelurilor şi rezolvarea urgentă a problemelor cetăţenilor cu
sprijinul celorlalte departamente ale primăriei;
- îndrumarea cetăţenilor spre instituţiile şi organizaţiile abilitate să-i ajute in rezolvarea
problemelor din cartiere care nu sunt de competenţa municipalităţii;
- identificarea problemelor edilitare cu care se confruntă cetățenii din cartierele orașului;
- consemnarea problemelor identificate în Note de constatare teren. Aceasta va fi
considerată și tratată ca o petiție, în conformitate cu prevederile OG 27/2002;
- realizarea de Rapoarte de teren cu toate problemele identificate și modul de rezolvare,
înaintate conducerii instituției;
- asigurarea bunei desfășurări a programului Audiențe în cartierul tău susținut de
conducerea municipalității, aleșii locali, directorii instituțiilor subordonate etc (promovarea
audiențelor, înscrierea în audiență, convocarea persoanelor, monitorizarea rezolvării
problemelor semnalate în timpul audiențelor din cartiere);
- asigurarea desfășurării stagiilor de practică și de internship pentru studenții
universităților ieșene;
- asigurarea implementării de proiecte în cartierele Iașului, în parteneriat cu societatea
civilă;
- asigură organizarea de dezbateri publice pentru implicarea tinerilor în viața cartierelor
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
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- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVII – 1.2
Compartimentul Registratură DGEFPL
Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Centrul de Informații pentru
Cetațeni, fiind subordonat acestuia.
Atribuțiile specifice compartimentului sunt reprezentate de:
- asigurarea relației cu contribuabilii, persoane fizice și juridice, în eliberarea unor
documente fiscale;
-asigurarea relației dintre compartimentele primăriei și instituțiile de pe raza
Municipiului Iași.
Activitățile specifice compartimentului sunt reprezentate de:
- verificarea documentelor anexate in vederea eliberarii certificatelor de atestare fiscala;
- eliberarea certificatelor de atestare fiscala;
- înregistrarea in programul de management al documentelor si stampilarea
certificatului;
- înregistrarea documentelor interne si externe;
- primirea, înregistrarea și dirijarea documentelor primite prin Poșta Specială;
- pregătirea corespondentei in vederea expedierii pentru procedura de somare in masa;
- întocmirea borderourilor pentru procesele – verbale de la Politia Locala, Politia Rutiera,
CNADNR, SECTII POLITIE, RATP, etc. si distribuirea către compartimentele de specialitate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Personalul compartimentului, împreună cu ceilalți salariați ai serviciului, are obligația de
a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVII – 1.3
Compartimentul Relații cu Publicul
Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Centrul de Informații pentru
Cetațeni, fiind subordonat acestuia.
Atribuțiile specifice compartimentului se referă la:
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- furnizarea informatiilor solicitate direct (verbal) la compartimentul Relatii cu Publicul,
pe loc, daca informaţiile solicitate sunt accesibile.
Activitățile realizate în cadrul compartimentului sunt:
- eliberarea formularelor tipizate si asistarea cetăţenilor pentru completarea corectă a
acestora;
- informarea, asistarea si indrumarea cetăţenilor în mod direct, în scris, prin telefon, pe
email şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor sesizate;
- asigurarea operarii Telefonului Cetăţeanului, respectiv Tel Verde;
- actualizarea periodica, si de cate ori este nevoie, a informatiilor de pe site-ul oficial al
Primariei Municipiului Iasi, respectiv a informatiilor de interes public comunicate din oficiu,
conform Legii 544/2001, art. 5, privind liberul acces la informatiile de interes public;
- gestionarea si monitorizarea soluţionarii solicitărilor care se încadrează în prevederile
Legii nr.544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, astfel:
-elaborarea unui Raport de Evaluare anual privind furnizarea informatiilor de interes
public, respectiv a unui Raport de Evaluare anual privind implementarea prevederilor Legii
52/2003 privind transparenta decizionala, care se afiseaza pe site-ul institutiei;
- aplicarea prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
- aducerea la cunostinta publica a Hotararilor CL cu caracter normativ si/sau de interes
public adoptate prin afisare la avizier;
-comunicarea Hotararilor CL cu caracter personal celor interesati prin corespondenta
postala;
- aducerea la cunostinta publica a Dispozitiilor de convocare a consilierilor locali, implicit
a datei, orei, ordinea de zi si locului de desfasurare a sedintelor CL;
- aducerea la cunostinta publica a proceselor-verbale/minutelor şedinţelor consiliului
local al Municpiului Iasi;
- aducerea la cunostina publica prin publicare pe site a anunturilor privind licitatiile
publice pentru inchiriere locuri parcare pe domeniul public, vanzare spatii comerciale sau
medicale, inchirieri spatii, terenuri apartinand domeniului public, etc. ;
- aducerea la cunostina publica prin publicare pe site a datoriei publice a Municipiului
Iasi (trimestrial).
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Personalul compartimentului, împreună cu ceilalți salariați ai serviciului, are obligația de
a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVII – 2
Biroul Diaspora
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Biroul Diaspora este subordonat ierarhic Direcției Relații Publice și Transparență
Decizională, coordonată de un Director Executiv, aflat, la rândul său, în raport de subordonare
directă către Primarul Municipiului Iași.
Cadrul legal care reglementează activitățile specifice biroului este reprezentat de: O.G.
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.123/07.02.2003 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public; Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică; Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020.
Atribuțiile specifice Biroului Diaspora se referă la:
- creşterea vizibilităţii Iaşului în rândul comunităţilor din diaspora prin intermediul
misiunilor diplomatice şi consulare ale României în străinătate, centrelor culturale şi asociaţiilor
româneşti din străinătate;
- facilitarea accesului la informaţii utile cetăţenilor români din străinătate prin
intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni și structurilor specializate ale PMI.
Principalele activități impuse de necesitatea realizării atribuțiilor specifice, sunt:
- gestionarea solicitărilor, petiților, reclamațiilor cetățenilor din diaspora și transmiterea
răspunsurilor către petenți prin colaborare cu structurile de specialitate ale PMI;
- furnizarea de informatii care sa asigure accesul cetăţenilor din diaspora la informaţiile
de interes public – pagina de web a PMI, canalele de social media ale PMI;
- gestionarea situațiilor deosebite semnalate de către cetăţenii români din diaspora către
PMI prin colaborare cu toate departamentele PMI;
- promovarea către comunităţile de români din diaspora a evenimentelor organizate de
PMI şi conectarea lor în timp real la informaţiile de interes public prin colaborare cu Biroul
Organizare Evenimente Publice și celelalte structuri ale PMI implicate în organizarea unor
evenimente de interes pentru diaspora;
- identificarea comunităţilor de ieşeni din diaspora pe zone/probleme prin intermediul
unor sondaje online adresate diasporei;
- protejarea intereselor cetăţenilor români din diaspora aflaţi în situaţii de dificultate,
prin declanșarea unor proceduri de urgență în colaborare cu autoritățile locale și centrale;
- organizarea unor sesiuni online de comunicare/informare a cetăţenilor din diaspora
asupra facilităţilor oferite de Primăria Municipiului Iaşi, asupra informaţiilor de interes pentru
diaspora, asupra evenimentelor organizate la Iaşi de interes pentru comunităţile de români din
străinătate;
- facilitarea organizării la Iaşi, în măsura posibilităţilor legale, a unor evenimente de către
comunităţile din diaspora – expoziţii, lansări de carte, reuniuni, conferinţe, congrese, seminarii;
- organizarea unor întâlniri directe cu comunităţile din diaspora, sub forma unor
evenimente de promovare a Iaşului – oameni de afaceri/oameni de cultură/reprezentanţi ai
administraţiei/reprezentanţi ai mediului universitar ieşean;
- sprijinirea comunităţilor româneşti din diaspora cu materiale de promovare şi
informaţii despre Iaşi;
- punerea la dispoziţie comunităţilor din diaspora, în condiţii legale şi în urma unei
programări riguroase, a unor săli de expunere/ de conferinţă/ lansare de carte etc. în spaţiile
aflate în administrarea PMI (Sala Mare a PMI, Muzeul Municipal, Ateneul Tătăraşi etc.);
- sprijinirea organizării unor întâlniri periodice cu comunităţile din diaspora, întâlniri de
informare asupra facilităţilor oferite de administraţia ieşeană celor care doresc să se întoarcă/să
se stabilească la Iaşi sau să investească la Iaşi;
- furnizarea și actualizarea informațiilor din secțiunea “Diaspora” de pe site-ul PMI;
- furnizarea și mediatizarea informațiilor relevante pentru diaspora pe pagina de
Facebook a Primăriei Municipiului Iași, pe pagina de Facebook “Repatriot Iași” , pe canalul
Youtube al PMI, în “Curierul de Iași”.
Alte activități:
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- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.

XVII – 3
Biroul Evenimente Publice
Conform structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Iași, Biroul Evenimente
Publice face parte și este subordonat directorului executiv al Direcției Relații Publice și
Transparență Decizională.
Cadrul legislativ care reglementeaza activitățile specifice Biroului Evenimente Publice
este reprezentat de: Hotărârea Consiliului Local nr. 133/11.04.2017, privind aprobarea
Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/accord-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legea
nr.140/2017, privind modicarea art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
documente de autoritate ale Municipiului Iași: acte, dispoziţii, decizii ale Primarului, hotărâri ale
Consiliului Local.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
-desfăşurarea activităţilor de organizare şi implicare în evenimentele care vizează
reprezentarea Municipiului Iași în relaţia cu operatorii locali din orice domeniu, instituţii şi
asociaţii, precum şi la diferite târguri, manifestări expoziţionale şi alte evenimente de promovare
din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor, prin colaborarea cu structurille din cadrul
primăriei precum și cu instituții/operatori privați din exterior.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt:
- eliberarea de avize de participare la târgurile organizate de Municipiul Iaşi: Târgul de
Primăvară, Târgul Meşteşugarilor, Târgul de Toamnă, Sărbătoarea Vinului, Târgul de Iarnă etc.;
- eliberarea de avize de principiu pentru firmele care organizează campanii promoţionale,
târguri, festivaluri etc.;
- acordarea de consultanţă solicitanţilor privind organizarea de evenimente publice,
campanii promoţionale etc.;
- sprijinirea acțiunilor de promovare a unor agenți economici şi a altor organizaţii, la
evenimentele şi manifestările organizate de către municipalitate;
- participarea la organizarea evenimentelor publice la nivel local, la care Municipiul Iaşi
este organizator sau partener;
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- asigurarea includerii evenimentelor publice organizate de către Biroul Evenimente
Publice, în calendarul manifestărilor organizate de către Municipiul Iaşi;
- asigurarea monitorizării cheltuielilor pe fiecare manifestare şi încadrarea acestora în
bugetul aprobat;
- contribuie la activitatea de promovare a imaginii organizaţiei, prin evenimentele publice
realizate de Birou;
- asigură furnizarea datelor necesare pentru informarea publică despre activităţile
desfăşurate în cadrul Biroului;
- redactează programul anual de evenimente publice desfăşurate pe plan local;
- colaborează cu alte departamente din cadrul Municipiului Iaşi pentru participarea
instituţiei la manifestări expoziţionale, în ţară şi străinătate;
- colaborează cu alte departamente din cadrul Municipiului Iaşi pentru elaborarea şi
editarea materialelor informative şi de promovare;
- actualizează procedurile operaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- întocmirea raportului anual de activitate a biroului;
- întocmirea de referate, dispoziţii, proiecte de hotărâri etc., potrivit nivelului de
competenţă şi le supune spre aprobare conducerii Municipiului Iasi, respectiv Consiliului Local
al Municipiului Iaşi;
- rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, rezolvarea fişelor de audienţe
repartizate Biroului, întocmirea corespondenţei pentru instituţiile publice cu care colaborează.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XVIII
Direcția Arhitectură și Urbanism
Direcția Arhitectură și Urbanism este structură de specialitate în domeniul amenajării
teritoriului și urbanismului, organizată distinct, în subordinea directă a Primarului municipiului
Iași, urmare a aprobării de către Consiliul Local a organigramei și statului de funcții a aparatului
de specialitate al primarului, conform Hotărârii nr.133/2017.
Direcția este condusă de un Arhitect-șef și are în subordine Serviciul Autorizare
Construcții, Biroul de Dezvoltare Urbană și Monumente, Biroul Reglementare Publicitate
Urbană, Compartimentul Design și Arhitectură Urbană, Serviciul GIS Cadastru.
Cadrul legal care reglementează activitatea de urbanism la nivelul administrației
publice locale este reprezentat de: Legea nr.50/1991rep. (actualizată) privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea
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Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismul.
Atribuțiile specifice Direcției Arhitectură și Urbanism sunt:
- iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre
aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism;
- convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism;
- întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de
oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
- urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane,
precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare
a teritoriului;
- transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile
cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date
urbane;
- coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a
publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
- participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de
vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal
aprobate;
- avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.
XVIII – 1
Serviciul Autorizare Construcții
Serviciul Autorizare Constructii este organizat ca structură funcțională în subordinea
Arhitectului șef, având în componență Biroul Autorizare Rețele și Compartimentul Urbanism
I.T.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de Legea
nr.50/1991rep. (actualizată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea
nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare, la care se adaugă hotărâri ale consilului local, dispoziții normative emise de Primar.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- asigurarea îndeplinirii atribuțiilor autorității publice locale în domeniul autorizării
construcțiilor.
Activitățile principale efectuate în cadrul serviciului, în vederea realizării atribuțiilor
legale ce îi revin, sunt următoarele:
- asigură procesul de emitere, de către Primarul municipiului Iași, a certificatelor de
urbanism din competența de emitere a acestuia;
- asigură procesul de emitere, de către Primarul municipiului Iași, a autorizațiilor de
construire/desființare/continuare de lucrari, din competența de emitere a acestuia;
- asigură activitatea de prelungire a termenului de valabilitate a certificatelor de
urbanism și autorizațiilor de construire/desființare;
- face propuneri de modificare a cuantumului taxelor aferente activităților din cadrul
serviciului;
- elaboreaza adrese de completare cu privire la documentatiile incomplete
- înregistrează documentele depuse și emise în registrele de evidență ale serviciului;
- răspunde la solicitări și reclamații în termenul prevăzut de lege;
57

- răspunde solicitărilor privind activitatea de autorizare desfășurată pe teritoriul
administrativ al municipiului Iași;
- răspunde de aplicarea prevederilor PUG Iași și ale celorlalte documentații de urbanism
aprobate, potrivit legii;
- ofera informari/consultari beneficiarilor documentatiilor in cadrul programului cu
publicul, participa prin reprezentanti din cadrul serviciului la audientele sustinute de
primar/viceprimar, elaboreaza raspunsuri cu privire la problemele aduse in discutie de catre
petenti sau reprezentanti ai presei prin intermediul Centrului de Informatie Cetateni sau prin
Biroul de Comunicare.
- eliberează duplicate după autorizații de construire/certificate de urbanism existente în
arhivă;
- se ocupă de informari asupra necesitatii de regularizare a taxelor de emitere a
autorizațiilor de construire;
- întocmește teme de proiectare pentru realizarea de obiective de investiții ale autorității
publice locale, supuse licitațiilor pentru proiectare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVIII – 1.1
Biroul Autorizare Rețele
Biroul Autorizare Rețele este parte a Serviciului Autorizare Construcții, subordonat
acestuia.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- asigură procesul de emitere, de către Primarul municipiului Iași, a certificatelor de
urbanism din competența de emitere a acestuia;
- asigură procesul de emitere, de către Primarul municipiului Iași, a tuturor autorizațiilor
din sfera rețelelor edilitare, din competența de emitere a acestuia;
- asigură activitatea de prelungire a termenului de valabilitate a certificatelor de
urbanism și autorizațiilor de branșament/extinderi de rețele edilitare etc;
- face propuneri de modificare a cuantumului taxelor aferente activităților din cadrul
serviciului.
Activitățile specifice Biroului Autorizare Rețele sunt următoarele:
- înregistrează documentele depuse și emise în registrele de evidență ale serviciului;
- răspunde la solicitări și reclamații în termenul prevăzut de lege;
- răspunde solicitărilor privind activitatea de autorizare desfășurată pe teritoriul
administrativ al municipiului Iași;
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- răspunde de aplicarea prevederilor PUG Iași și ale celorlalte documentații de urbanism
aprobate, potrivit legii;
- oferă informari/consultari beneficiarilor documentatiilor in cadrul programului cu
publicul, participa prin reprezentanti din cadrul serviciului la audientele sustinute de
primar/viceprimar, elaboreaza raspunsuri cu privire la problemele aduse in discutie de catre
petenti sau reprezentanti ai presei prin intermediul Centrului de Informatie Cetateni sau prin
Biroul de Comunicare.
- eliberează duplicate după autorizații de construire/certificate de urbanism existente în
arhiva operativa a biroului;
- se ocupă de informari asupra necesitatii de regularizare a taxelor de emitere a
autorizațiilor de construire la solicitarea beneficiarilor.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVIII – 1.2
Compartimentul Urbanism IT
Compartimentul Urbanism IT este parte a Serviciului Autorizare Construcții,
subordonat acestuia.
Atribuții:
- asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele de post.
Activitățile specifice compartimentului sunt:
- introducerea si implementarea tuturor sistemelor informatice ce permit eliberarea in
regim on-line a tuturor documentelor prevazute de legislatia in vigoare;
- răspunde la solicitări și reclamații adresate pe mail-ul institutiei publice în termenul
prevăzut de lege;
- intocmeste raportari din cadrul directiei si le trimite catre institutiile abilitate prin
lege, la solicitarea justificata a acestora.
- elaboreaza si gestioneaza baza de date electronica cu documentatiile de urbanism
aprobate de Consiliul Local sau alte baze de date in functie de necesitatile Directiei.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
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și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVIII – 2
Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente
Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente este parte a Direcției Arhitectură și
Urbanism, în directa subordonare a Arhitectului Șef.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare, Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, alte hotărâri și dispoziții în materie.
Activitățile specifice Biroului Dezvoltare Urbană si Monumente vizează elaborarea
de documente in domeniul urbanismului, așa cum sunt prevazute de legislatia în vigoare,
respectiv:
- Avize de oportunitate;
- Avize Comisia de Urbanism a Consiliului Local Iasi;
- Avize Arhitect-Sef pentru documentatii de urbanism sau pentru alte tipuri de
documentatii la solicitarea Arhitectului-Sef in conformitate cu obligatiile ce ii revin acestuia din
art. 36 (3) din Legea 350 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,,(3) Arhitectul - sef
desfasoara o activitate de interes public, ale carui scopuri principale sunt dezvoltarea durabila a
comunitatii, coordonarea activitatilor de dezvoltare teritoriala, amenajarea teritoriului si
urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu si a calitatii arhitecturale la nivelul unitatii
administrativ -teritoriale.”
- Note de fundamentare, Expuneri de motive, Proiecte de hotarare;
- Rapoarte de informare a publicului in urma notificarilor;
- Informari catre publicul afectat de propunerile urbanistice conform reglementarilor
in vigoare la data redactarii informarii;
Adrese prin care se aduc la cunostiinta elaboratorilor documentatiilor de urbanism
obiectiunile din partea publicului;
Adrese prin care se se aduce la cunostiinta publicului care a manifestat obiectiuni,
modul prin care elaboratorul PUZ/PUD intelege sa raspunda la aceste obiectiuni.
Alte activități specifice Biroului Dezvoltare Urbană si Monumente:
- face propuneri de modificare a cuantumului taxelor aferente activităților din cadrul
biroului;
- înregistrează documentele depuse și emise în registrele de evidență ale biroului;
- răspunde la solicitări și reclamații în termenul prevăzut de lege;
- răspunde solicitărilor privind activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului
desfășurată pe teritoriul administrativ al municipiului Iași;
- răspunde de aplicarea prevederilor PUG Iași și ale celorlalte documentații de urbanism
aprobate, potrivit legii;
- eliberează duplicate după avize de oportunitate, avize comisie de urbanism, avize
arhitect-sef existente în arhiva operativa;
- ofera informari/consultari beneficiarilor documentatiilor in cadrul programului cu
publicul, participa prin reprezentanti din cadrul serviciului la audientele sustinute de
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primar/viceprimar, elaboreaza raspunsuri cu privire la problemele aduse in discutie de catre
petenti sau reprezentanti ai presei prin intermediul Centrului de Informatie Cetateni sau prin
Biroul de Comunicare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.

XVIII – 3
Biroul Reglementare Publicitate Urbană
Biroul Reglementare Publicitate Urbană face parte din Direcția Arhitectură și
Urbanism, fiind subordonat direct Arhitectului Șef.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Legea nr.
185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, modificată și completată
prin Legea 154/2017, HCL nr. 403/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Iaşi, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, HCL
410/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al
bugetului local pentru anul 2017, HCL 175/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2018, HCL 72/2004, modificată cu
HCL 221/2006, HCL 609/2003, modificată şi completată cu HCL 96/2005, privind aprobarea
metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de publicitate
exterioară pe raza municipiului Iaşi, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii,republicată , Ordinul nr.839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, Legea 422/2001,republicată, privind protejarea monumentelor istorice, Ordinul
nr.839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea 16/1996 republicată Legea Arhivelor Naţionale şi art. 10, 16 şi 18 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la
creatorii şi deţinătorii de documente.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- reglementarea și controlul afișajului stradal la nivelul Municipiului Iași, prin
mijloacele agreate, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea hotărârilor
administrației publice locale;
- identificarea mijloacelor de afișaj stradal amplasate ilegal și sesizarea structurii de
specialitate de la nivelul Poliției Locale.
Activitățile specifice biroului, conform atribuțiilor legale ce îi revin, sunt reprezentate
de:
61

- întocmirea referatelor, proiectelor de hotărâriși a documentaţiei necesare organizării
licitaţiei pentru amplasarea de mijloace publicitare pe domeniul public sau privat al UAT Iași
(caiete de sarcini, studii de oportunitate, contracte cadru, etc.);
- încheierea şi urmărirea respectării contractelor cu societăţile de publicitate conform
Hotărârilor Consiliului Local Iaşi;
- analizarea documentaţiilor în vederea întocmirii avizelor de publicitate temporară
pentru amplasarea mijloacelor de publicitate provizorii, conform regulamentului de publicitate
în vigoare;
- verificarea declaraţiilor depuse de societăţile comerciale care desfăşoară activitate de
publicitate conform prevederilor Codului Fiscal și contractelor în vigoare;
- efectuarea calculului contravalorii energiei electrice, pe baza declaraţiilor depuse lunar
de societăţile comerciale, pentru plata energiei electrice consumată de panourile publicitare
racordate la reţeaua de iluminat public;
- verificarea, prin sondaj, a conformităţii declaraţiilor pentru consumul de energie
electrică depuse de societăţi pentru mijloacele publicitare racordate la reţeaua de iluminat
public;
- soluţionarea în termenul legal a solicitărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni;
- operarea în Sistemul Informatic Integrat a solicitărilor rezolvate şi introducerea
documentelor de ieşire ale biroului;
- urmărirea depunerii declaraţiilor fiscale de către societăţile comerciale care desfăşoară
activitate de publicitate şi pentru redevenţa aferentă contractelor de publicitate conform
contractelor în vigoare și a Codului Fiscal;
- fotografierea mijloacelor publicitare în vederea identificării reclamelor în declaraţiile
depuse de societățile de publicitate;
- introducerea în baza de date a fotografiilor cu panourile aparţinând societăţilor care
desfăşoară activitate de publicitate pe raza municipiului Iaşi, pe societăţi, dată şi arteră;
- acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice privind prevederile legislative
din domeniul publicităţii, telefonic sau în cadrul programului cu publicul;
- ordonarea şi inventarierea tuturor documentelor pe ani şi termene de păstrare,
conform art. 8 din Legea 16/1996 republicată (Legea Arhivelor Naţionale) şi art. 10, 16 şi 18 din
Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, din cadrul
biroului;
- întocmirea şi transmiterea de informări cu privire la activitatea compartimentului;
- urmărirea realizării la termenele stabilite a măsurilor dispuse prin actele de control;
- transmiterea de informări către instituţiile de control abilitate cu privire la acţiunile
întreprinse pentru remedierea deficienţelor constatate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XVIII – 4
Compartimentul Design și Arhitectură Urbană
Compartimetul este constituit ca structură distinctă în cadrul Direcției Arhitectură și
Urbanism, fiind subordonat direct Arhitectului Șef.
Cadrul legal care reglemetează activitățile compartimentului este reprezentat de
dispozițiile legale aplicabile domeniului urbanismului, construcțiilor si design-ului.
Atribuții:
- asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele de post.
Principalele activități ale compartimentului sunt:
- întocmește teme de proiectare pentru realizarea de obiective de investiții ale autorității
publice locale, supuse licitațiilor pentru proiectare;
- întocmeste documentatii in vederea demararii unor proceduri de achizitie publica
pentru obiective de investitii ale autoritatii publice locale.
- elaboreaza propuneri, studii, proiecte de arhitectura, de design, documentatii de
urbanism si amenajare a teritoriului in functie de solicitarile primite pe linie ierarhica de la
Primar, Viceprimari, Arhitect-Sef, pentru obiective de investitii ale autoritatii publice locale.
- suplineste din sarcinile personalului Directiei incadrat la celelalte
birouri/serviciu/compartiment la solicitarea Arhitectului Sef.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Salariații compartimentului, în colaborare cu ceilalți conducători ai structurilor din
cadrul direcției, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele
specifice, lista de activități și riscuri inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de
gestionare a riscurilor evaluate.
- La nivelul compartimentului se asigură îndeplinirea obligațiile din domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Salariații compartimentului asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la
nivelul UAT Municipiul Iași a verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVIII – 5
Serviciul GIS Cadastru
Serviciul GIS Cadastru este parte a Direcției Arhitectură și Urbanism, subordonat
Arhitectului Șef.
Serviciul GIS Cadastru are în subordine Compartimentul Tehnic de Implementare a
Legilor Proprietății.
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Baza legală care reglementează activitățile specifice este reprezentată de: Legea nr.
7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară; Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea
normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general; Ordonanța nr. 4/2010 privind
instituirea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România - INSPIRE; Legea nr.
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan; Legea nr. 46/2088 privind Codul Silvic; HG nr. 834/1991 privind stabilirea
şi evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat; Legea nr.
208/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; HG nr.
777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al
nomenclaturilor stradale; Ordinul nr. 448/2017 privind normele tehnice privind procedurile de
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale; Ordonanța nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de arteră; Legea nr. 18/1991 privind
fondul funciar actualizată prin legile nr. 158/2010, 71/2010, 67/2010, 340/2007, 47/2007,
341/2006, 358/2005, 247/2005, 545/2001, 169/1997 și OUG nr. 1/1998; Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997; OUG nr. 102/2001 privind modificarea și completarea
Legii nr. 1/2000; Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul Civil; OUG nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul proprietății; Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente; Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- implementarea, extinderea și exploatarea sistemului informațional geografic (GIS),
precum și dezvoltarea permanentă a hărților digitale necesare sistemului GIS;
- crearea, utilizarea și întreținerea bazelor de date specifice domeniului GIS și a
cadastrului imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Iași;
- asigură întocmirea de rapoarte privind disfuncționalitățile și neconcordanțele datelor
și informațiilor grafice privind legăturile dintre entitățile de bază ale sistemului GIS.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- realizarea de modele numerice ale terenurilor pentru integrare în sistemul GIS;
- întocmește nomenclatorul de artere al municipiului Iași și documentația necesară
pentru aprobarea acestuia de către Consiliul Local;
- alocă numere poștale noi la cererea persoanelor fizice și juridice sau a altor instituții de
stat de pe raza municipiului Iași;
- gestionează și actualizează registrul electronic care conține denumirile tuturor străzilor
din municipiu și a numerelor de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum și
întreținerea registrului scriptic vechi din perioada anilor dinainte de 1990;
- eliberează pe baza registrului electronic și a celui scriptic vechi a certificatelor de
nomenclatură urbană, a certificatelor de atestare adresă și a certificatelor de istoric adresă;
- asigură persoanele fizice și juridice la un sistem unic de nomenclatură stradală odată cu
implementarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturii Stradale (RENNS);
- inițiază activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea specifică procesului
electoral prin distribuire, actualizare și întreținere a municipiului pe secții de votare conform
legii;
- asigură actualizarea Registrului Electoral al secțiilor de votare din cadrul Autorității
Electorale Permanente, precum și întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, pe baza
datelor și informațiilor cuprinse în Registrul Electoral;
- planifică și efectuează lucrări topo-cadastrale și geodezice de teren și de birou pentru
furnizarea de date de tip grafic și atribut necesare compartimentelor din cadrul Primăriei
Municipiului Iași;
- execută operații de teren privind achiziția și culegerea datelor topografice și cadastrale,
precum și integrarea acestora în planul cadastral municipal digital;
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- elaborează lucrări de ansamblu și activități specifice privind întocmirea, actualizarea și
întreținerea planului topografic de bază;
- realizarea de profile longitudinale și/sau transversale pentru proiectele inițiate de către
compartimentele din cadrul Primăria Municipiului Iași;
- întocmirea și eliberarea de hărți cadastrale, topografice sau tematice, prelucrări imagini
de pe ortofotoplanuri sau din alte surse, capturi de imagini de pe platforma GIS la solicitarea
diverselor compartimente, servicii sau direcții din cadrul Primăriei Municipiului Iași și alte
servicii externe;
- actualizarea și întreținerea planului cadastral digital municipal, precum și furnizarea de
extrase din planul cadastral digital către direcțiile, serviciile din cadrul Primăriei Municipiului
Iași și alte servicii externe;
- asigură comercializarea către persoanele fizice și juridice de copii de pe planurile
topografice și cadastrale aflate în evidența serviciului;
- participarea la convocările pentru constatarea și exectuarea de măsurători topocadastrale în vederea efectuării expertizelor tehnice cadastrale dispuse de instanțele de
judecată, în cauzele la care Primăria Municipiului Iași este parte în proces;
- transmiterea către Direcția Juridică a observațiilor tehnice referitoare la rapoartele de
expertiză tehnică cadastrală;
- furnizează date privind situația juridică a imobilelor aparținând patrimoniului
domeniului public sau privat al municipiului către alte compartimente din cadrul primăriei,
persoanelor juridice și fizice sau a altor autorități sau instituții publice de stat;
- întocmește note de fundamentare, referate de specialitate și proiecte de hotărâri pentru
ședințele Consiliului Local referitoare la activitățile specifice serviciului;
- colaborează cu alte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași pentru
întocmirea documentațiilor tehnice pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local privind
domeniul public și privat al municipiului (schimburi de teren, donații, concesiuni, vânzări,
închirieri, etc.)
- oferă suportul tehnic cadastral prin întocmirea răspunsurilor și realizarea schițelor ce
sunt necesare la fișele de audiențe;
- inventariază și actualizează evidența terenurilor care fac parte din domeniul public sau
privat al municipiului și aflate în gestiunea serviciului;
- efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare în cadrul
serviciului sau în cadrul altor direcții din primărie ori a instituțiilor subordonate primăriei;
- furnizează informații cadastrale pentru identificarea terenurilor libere;
- desfășurarea activităților de relații cu publicul, în domeniul specific de activitate al
serviciului;
- asigură semnarea cererilor de intabulare și verificarea, în condițiile legii, a
documentațiilor cadastrale a imobilelor ce constituie proprietatea publică sau privată a
municipiului;
- verifică la teren și avizează procesele verbale de vecinătate întocmite de către o
persoană autorizată fizică sau juridică între domeniul public și privat al municipiului și
proprietăți private în vederea înregistrării acestora din urmă la OCPI Iași;
- verifică și avizează planurile de încadrare în tarla întocmite de către o persoană
autorizată fizică sau juridică pentru proprietățile private din extravilan în vederea înregistrării
acestora la OCPI Iași;
- furnizează la cererea petenților a informațiilor cadastrale privind identificatorii
cadastrali, categoria de folosință, notarea posesiei și cota indiviză pentru terenuri și apartament,
precum și apartenența terenurilor la domeniul public sau privat;
- eliberează certificate privind localizarea amplasamentului terenului în extravilan sau
intravilan a proprietăților publice sau private;
- avizează și verifică în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 procesele verbale
de vecinătate încheiate prin grija societății comerciale în vederea obținerii certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate;
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- întocmește contracte de folosință sau contracte pentru căi de acces persoanelor fizice
sau juridice;
- comunică, la solicitarea Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și la
solicitarea persoanelor fizice/juridic, încadrarea în zona de impozitare a amplasamentelor
imobilelor semnalate;
- verifică și avizează documentațiile de urbanism de PUZ și PUD întocmite de către
arhitecți, precum și a documentațiilor privind branșamentele rețelelor edilitare doar din punct
de vedere al cadastrului tehnic;
- înființează, organizează, gestionează și ține evidența registrului ofertelor de vânzare a
terenurilor agricole situate în extravilan;
- verifică și transmite Direcției Agricole dosarele înregistrate potrivit Legii nr. 17/2014 și
actele întocmite în baza acestor dosare;
- întocmește și eliberează adeverințe potrivit Legii nr. 17/2014;
- întocmește, avizează și eliberează adeverințe pentru contractele de vânzare a
terenurilor având categoria de folosință pădure;
- asigură și întreține arhiva la nivelul serviciului în mod analog și digital.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XVIII – 5.1
Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății
Compartimentul ete constituit ca structură funcțională în cadrul Serviciului GIS
Cadastru, fiind subordonat șefului serviciului și Arhitectului Șef.
Atribuțiile generale ce revin compartimentului sunt reprezentate de:
- asigură punerea la dispoziția auditorilor publici externi ai Curții de Conturi precum și a
auditorilor publici interni, a tuturor documentelor și informațiilor solicitate pe parcursul
derulării misiunilor de audit, în condițiile și la termenele stabilite, potrivit competențelor;
- asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile Curții de Conturi
precum și a celor dispuse de alte organe de control abilitate, în mod adecvat și în cadrul
termenelor stabilite;
- asigură implementarea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public
intern, în mod adecvat și în cadrul termenelor de implementare, stabilite de comun acord cu
auditorii interni/conducerea serviciului;
- asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
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de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele de post.
Atribuțiile specifice ce revin compartimentului privesc:
- aplicarea prevederilor legilor proprietății, prin realizarea următoarelor activități:
- soluționează cereri privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate
formulate de către petenți în temeiul legilor fondului funciar;
- identifică amplasamentele terenurilor și construcțiilor care fac obiectul legilor
proprietăților și stabilește datele de identificare ale acestora;
- întocmește planurile de situație ale imobilelor care urmează să fie soluționate în baza
Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 10/2001;
- întocmește documentația tehnică pentru imobilele ce fac obiectul restituirilor în baza
legilor proprietății și a sentințelor civile, la solicitarea compartimentelor / instituțiilor implicate;
- pune la dispoziția compartimentelor din instituție, a altor instituții ale statului și
cetățenilor informații, documente, relații despre situația imobilelor revendicate în baza legilor
proprietății;
- eliberează copii după documentele existente în dosarele de revendicare și ține evidența
imobilelor revendicate;
- întocmește informări, referat, rapoarte, răspunsuri la audiențele conducerii, la sesizări
și alte cereri ale persoanelor fizice sau juridice pentru imobilele revendicate ale legilor
proprietății;
- completează dosarele cu actele solicitate de la petenți pentru imobilele revendicate în
baza legilor proprietății;
- în cazul restituirilor în natură, la cererea petenților, asigură îndeplinirea procedurii de
predare-primire a imobilului;
- completează registrul special de evidență a titlurilor de proprietate;
- înregistrează într-un registru special acordurile dintre proprietarii investițiilor și foștii
proprietari deposedați sau moștenitorii acestora, încheiate potrivit prevederilor legale;
- exercită orice alte atribuții la solicitarea Președintelui Comisiei Locale de fond funciar;
- planifică și efectuează lucrări topo-cadastrale și geodezice de teren și de birou pentru
furnizarea de date de tip grafic și atribut necesare compartimentelor din cadrul Primăriei
Municipiului Iași;
- execută operații de teren privind achiziția și culegerea datelor topografice și cadastrale,
precum și integrarea acestora în planul cadastral municipal digital;
- elaborează lucrări de ansamblu și activități specifice privind întocmirea, actualizarea și
întreținerea planului topografic de bază;
- realizarea de profile longitudinale și/sau transversale pentru proiectele inițiate de
către compartimentele din cadrul Primăria Municipiului Iași;
- participarea la convocările pentru constatarea și executarea de măsurători topocadastrale în vederea efectuării expertizelor tehnice cadastrale dispuse de instanțele de
judecată, în cauzele la care Primăria Municipiului Iași este parte în proces;
- transmiterea către Direcția Juridică a observațiilor tehnice referitoare la rapoartele de
expertiză tehnică cadastrală;
- furnizează date privind situația juridică a imobilelor aparținând patrimoniului
domeniului public sau privat al municipiului către alte compartimente din cadrul primăriei,
persoanelor juridice și fizice sau a altor autorități sau instituții publice de stat;
- colaborează cu alte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași pentru
întocmirea documentațiilor tehnice pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local privind
domeniul public și privat al municipiului (schimburi de teren, donații, concesiuni, vânzări,
închirieri, etc.);
- oferă suportul tehnic cadastral prin întocmirea răspunsurilor și realizarea schițelor ce
sunt necesare la fișele de audiențe;
- efectuează identificări referitoare la diferite amplasamente aflate în verificare în cadrul
serviciului sau în cadrul altor direcții din primărie ori a instituțiilor subordonate primăriei;
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- furnizează informații cadastrale pentru identificarea terenurilor libere;
- avizează și verifică în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 procesele verbale
de vecinătate încheiate prin grija societății comerciale în vederea obținerii certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate;
- întocmește contracte de folosință sau contracte pentru căi de acces persoanelor fizice
sau juridice;
- furnizează la cererea petenților a informațiilor cadastrale privind identificatorii
cadastrali, categoria de folosință, notarea posesiei și cota indiviză pentru terenuri și apartament,
precum și apartenența terenurilor la domeniul public sau privat.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Salariații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai serviciului, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XIX

Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare
Direcția Generală Tehnică și de Dezvoltare este organizată în directa subordine a
Primarului municipiului Iași, fiind condusă de un director general, care are în atribuții:
- coordonarea activității Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Implementare
Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană și Direcției Proiecte Europene;
- coordonarea activitatății privind programarea, pregătirea și urmărirea lucrărilor de
investiții finanțate de la bugetul local și din fonduri externe;
- coordonarea activității de investiții în domeniul culturii, educației, sănătății, sportului,
mediului și infrastructurii edilitar – urbane.
În cadrul direcției generale sunt organizate și funcționează:
1. Direcția Tehnică și de Servicii Comunitare, structură condusă de un director
executiv, aflată în subordinea directorului general, formată din 3 servicii, 5 birouri și 3
compartimente, conduse de șefi de servicii și birouri;
2. Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, condusă de un
director executiv, structură în subordinea directorului general, formată din 2 servicii, 4 birouri și
3 compartimente, conduse de șefi de servicii și de birouri;
3. Direcția Proiecte Europene, structură condusă de un director executiv, funcționând
în subordinea directorului general, formată din 1 serviciu de specialitate;
4. Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu ,
structură
aflată
în
subordinea directorului general;
5. Serviciul Informatizare, structură în subordinea directorului general, având în
componență Compartimentul Administrare Infrastructură și Echipamente Informatice și
Compartimentul Administrare Baze de Date si Aplicații Informatice.
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6. Serviciul Administrativ, structură în subordinea directorului general, având în
componență un Compartiment Tehnic.
Secțiunea XIX - 1
Direcția Tehnică și de Servicii Comunitare
XIX – 1.1
Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare, fiind
subordonat directorului executiv al acesteia și directorului general, având în componență/în
subordine: și Birou Spații Verzi și Salubritate, Birou Versanți.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de:Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr.51/2006 din 8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitatii
publice, republicata; Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 - Legea serviciului de iluminat public, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.325 din 14 iulie 2006 – Legea serviciului public
de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea
nr.241/22.06.2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
Monitorizarea, organizarea, coordonarea, controlul si propunerea de masuri necesare și
adecvate pentru functionarea si furnizarea in bune conditii a serviciilor comunitare de utilitati
publice: iluminat public, energie termica, alimentare cu apa si canalizare.
Activitățile specifice serviciului sunt:
- organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de iluminat public, administreaza
sistemul de iluminat public, stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea
functionarii iluminatului public in municipiu;
- organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de alimentare cu energie termica in
sistem centralizat, stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea
functionarii acestuia;
- organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare,
stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea functionarii acestuia;
- monitorizeaza consumurile energetice, identifica pierderile de energie aferente
obiectivelor monitorizate, propune masuri de reducere a pierderilor, modernizare si reabilitare
a instalatiilor si echipamentelor pe care le are in administrare;
- elibereaza avizele tehnice necesare obtinerii autorizatiilor de construire pentru
lucrarile de extindere/bransamente la retelele de utilitati publice;
- verifica amplasamentele lucrarilor autorizate, emite nota de constatare si supune spre
avizare graficele de executie aferente acestor lucrari, urmareste modul de refacere a
suprafetelor afectate;
- verifica si confirma la plata subventiile pentru diferenta dintre pretul local al energiei
termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termica racordati la
reteaua de distributie si pretul local al energiei termice facturate populatiei, acordata de la
bugetul local;
- urmareste indicatorii privind calitatea serviciilor prestate de operatorii economici in
domeniul energiei termice, iluminatului public, apa-canal, dupa caz;
- initiaza proiecte, urmareste intocmirea documentatiilor tehnice si realizarea lucrarilor
publice in domeniul sau de competenta;
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- elaboreaza teme de proiectare si documentatii de atribuire pentru lucrarile si serviciile
necesar a se realiza, urmareste derularea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari,
functie de competentele stabilite;
- urmareste executarea lucrarilor si prestarilor de servicii, cantitativ si calitativ, in
conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale, efectueaza receptiile,
conform contractelor incheiate in acest scop;
- participa la activitatea comandamentului local pentru deszapezire in municipiul Iasi;
- raspunde de realizarea iluminatului festiv si ornamental in municipiul Iasi;
- colaboreaza cu Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si cu celelalte
servicii din cadrul primariei pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii
bugetului local; urmareste modul de utilizare si asigura gospodarirea fondurilor destinate
lucrarilor/serviciilor necesare intretinerii bunurilor apartinand domeniului public si privat;
stabileste necesarul de fonduri pentru buna functionare a serviciilor comunitare de utilitati
publice – iluminat public, energie termica, apa si canalizare;
- initiaza proiecte, urmareste intocmirea documentatiilor tehnice si realizarea
lucrarilor/serviciilor publice in domeniul sau de competenta;
- actualizeaza, dupa caz, regulamentele serviciilor comunitare de utilitati publice –
iluminat public, energie termica, apa si canalizare, a celor privind utilizarea infrastructurii
subterane pentru comunicatii electronice in municipiul Iasi, obtine avizele necesare si supune
aprobarii consiliului local modificarile acestuia;
- urmareste punerea in aplicare a regulametului privind utilizarea infrastructurii
subterane pentru comunicatii electronice in municipiul Iasi;
- efectueaza introducerea informatiilor si datelor in SAP pentru toate situatiile de
lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarirea/coordonarea sa;
- urmareste verificarea si decontarea lucrarilor/serviciilor/produselor angajate de
Municipiul Iasi, in sfera de competenta.
- urmareste indeplinirea contractelor/angajamentelor legale privind achizitia de bunuri,
servicii si lucrari, din sfera de competenta, din punct de vedere al clauzelor contractuale;
- fundamenteaza documentatia si aplica Hotararile Consiliului Local referitoare la
serviciul de iluminat public, serviciul public de producere, transport si distributie a energiei
termice produsa in sistem centralizat, serviciul de alimentare cu apa si canalizare, precum si din
alte domenii care conduc la eficientizarea activitatii serviciului;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative) pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
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- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.1.1
Biroul Spații Verzi și Salubritate
Biroul este parte a serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice, subordonat șefului
serviciului, directorului executiv și directorului general.
Cadrul legislativ care guvernează activitățile biroului este dat de: Legea nr. 24/2007, cu
modificările și completările ulterioare, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor; Legea nr.101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
serviciul de salubrizare a localitatilor; Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind serviciile comunitare de utilitati publice; Ordinul nr.1549/2008, modificat
prin Ordinul nr.1466/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului
local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- Asigurarea realizării amenajării, înfrumusețării si intreținerii spatiilor verzi de pe raza
municipiului Iași;
- Asigurarea realizării în condiții de eficiență și eficacitate a activității de salubritate
stradală de pe raza municipiului Iași;
- Asigurarea realizării lucrărilor specifice de dezinsecție și deratizare pe raza
municipiului;
- Asigurarea realizării în condiții de eficiență și eficacitate a activității de gestionare a
câinilor comunitari.
Activitățile specifice realizate pentru îndeplinirea atribuțiilor biroului sunt:
În domeniul spațiilor verzi:
- urmareste, verifica si monitorizeaza lucrarile specifice pentru amenajarea,
infrumusetarea si intretinerea spatiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Iasi;
- urmareste, verifica si monitorizeaza lucrarile specifice de toaletare/taieri arbori de pe
domeniul public al municipiului Iasi;
- întocmeste planul anual de plantari si il supune aprobarii ordonatorului de credite;
- monitorizeaza lucrarile de curatenie executate pe spatiile verzi (parcuri, gradini
publice, scuaruri, etc);
- verifica amplasamentele cu solicitarile de toaletare/taiere arbori, intocmeste
centralizatorul cu locatiile unde se afla acestia;
- întocmeste, conform prevederilor legale in vigoare, dosarul cu solicitarile de
toaletare/taiere arbori pentru a fi supuse aprobarii Comisiei de Ordonare a Vegetatiei.
- în cadrul Comisiei de Ordonare a Vegetatiei pregateste documentatia necesara pentru
sedintele comisiei, organizeaza cadrul de desfasurare a sedintelor, urmareste materializarea
deciziilor comisiei, asigura secretariatul comisiei;
- emite notele de comanda catre operatorul care executa lucrarile de taieri/toaletari
arbori;
- efectueaza introducerea informatiilor si datelor in SAP pentru toate situatiile de
lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarirea/coordonarea sa;
-urmareste,
verifica
si
asigura
formalitatile
de
decontare
a
lucrarilor/serviciilor/produselor angajate de Municipiul Iasi, in sfera de competenta.
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- urmareste indeplinirea contractelor/angajamentelor legale privind achizitia de bunuri,
servicii si lucrari, din sfera de competenta, din punct de vedere al clauzelor contractuale;
- fundamenteaza documentatia si aplica Hotararile Consiliului Local referitoare privind
amenajarea, infrumusetarea si intretinerea spatiilor verzi, precum si din alte domenii care
conduc la eficientizarea activitatii biroului;
- elibereaza avizele de spatii verzi necesare obtinerii autorizatiilor de construire;
- monitorizeaza indicatorii privind calitatea serviciilor prestate de operatorii economici
in domeniul sau de competenta;
- initiaza proiecte, urmareste intocmirea documentatiilor tehnice si realizarea lucrarilor
publice in domeniul sau de competenta;
- urmareste executarea lucrarilor si prestarilor de servicii, cantitativ si calitativ, in
conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale, efectueaza receptiile,
conform contractelor incheiate in acest scop;
- asigura completarea si actualizarea datelor din Registrul Spatiilor Verzi, in conformitate
cu normele si legislatia in vigoare;
În domeniul salubrității:
- urmareste, verifica si monitorizeaza lucrarile specifice de salubrizare stradala executate
de catre operatorul serviciului;
- întocmeste graficele de salubrizare anuale si le supune aprobarii ordonatorului de
credite;
- monitorizeaza lucrarile de salubrizare a malurilor râurilor si a zonelor limitrofe,
conform graficelor de salubrizare aprobate;
- monitorizeaza indicatorii privind calitatea serviciilor executate de operatorul de
salubritate;
- întocmeste impreuna cu operatorul de salubritate graficele de colectare a deseurilor,
monitorizeaza respectarea graficelor de transport a containerelor cu gunoi menajer in vederea
depozitarii lui;
- urmarirea amplasării de containere pe raza Municipiului Iași;
- monitorizeaza si verifica modul de depozitare a gunoiului stradal si menajer la
Depozitul controlat de deseuri Țuțora;
- actualizeaza, dupa caz, regulamentele serviciului de salubrizare, obtine avizele necesare
si supune aprobarii consiliului local modificarile acestuia.
In domeniul D.D.D:
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative, strategii de contractare) pentru activitatile de dezinsectie, larvicidare,
tratamente impotriva capuselor si tratamente fitosanitare;
- urmareste, verifica si asigura formalitatile de decontare a lucrarilor angajate de
Municipiul Iasi pentru aceasta activitate.
În privința gestionării câinilor comunitari:
- monitorizeaza si verifica activitatea de gestionare a câinilor comunitari executata pe
raza municipiului de catre firmele specializate in conformitate cu normele si legislatia in vigoare;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative, strategii de contractare) pentru activitatea de gestionare a cainilor
comunitari;
- urmarireste respectarea de catre firmele care executa activitatea de hingherit a
conditiilor sanitar-veterinare;
- colaboreaza cu Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si cu celelalte
servicii din cadrul primariei pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii
bugetului local; urmareste modul de utilizare si asigura gospodarirea fondurilor destinate
lucrarilor/serviciilor necesare intretinerii bunurilor apartinand domeniului public si privat;
stabileste necesarul de fonduri pentru buna functionare a activitatilor pe care le gestioneaza;
- efectueaza introducerea informatiilor si datelor in SAP pentru toate situatiile de
lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarirea/coordonarea sa;
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- urmareste verificarea si decontarea lucrarilor/serviciilor/produselor angajate de
Municipiul Iasi, in sfera de competenta;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative) pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- participa la activitatea comandamentului local pentru deszapezire in municipiul Iasi;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.1.2
Biroul Versanți
Biroul este organizat în cadrul Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice, fiind
subordonat șefului serviciului și directorului Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare.
Cadrul legal care guverneaza activitatile biroului este reprezentat de: Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Legea10/1995, modificata privind calitatea in constructii, consolidata; Hotararea consiliului
Local-H.C.L. nr.97/1998; NP 074/2014, NP 120/2014, NP 124/2010; Legea 273/2006 privind
finantele publice locale.
Atribuțiile specifice biroului sunt:
- asigurarea lucrărilor de întreținere și reparații/consolidare ai versanților de pe raza
municipiului;
- asigurarea lucrărilor de reparații și întreținere lucrări de artă la pasaje, poduri, podețe;
- asigurarea întreținerii și reparațiilor la monumente și fântâni arteziene.
Activitățile efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice vizează:
În domeniul asigurării lucrărilor de întreținere și reparații/consolidare versanți:
- întocmeste planul anual privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii,
estimeaza forta de munca, resursele materiale si necesarul de utilaje;
- urmareste executia lucrarilor specifice si confirma cantitatile executate;
- asigura respectarea legislatiei locale privind protejarea zonelor de versant alunecator;
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- stabileste oportunitatea lucrarilor de interventie pe domeniul privat si asigura
predarea amplasamentului si receptia lucrarilor executate;
- solutineaza operativ sesizarile locuitorilor din zonele de versant alunecator;
- gestioneaza si asigura functionarea sistemelor de evacuare fortata a excesului freatic
aflate in punctele Pacurari nr. 20, Centru Civic, Splai Bahlui-Facultatea de Hidrotehnica;
- stabileste si urmareste executia lucrarilor pentru combaterea alunecarilor si eroziunii
terenurilor si pentru limitarea efectelor acestora;
- asigura urmarirea curenta a comportarii in timp a lucrarilor de consolidare executate
pe teritoriul municipiului prin observatii directe;
- inventariaza reperele topografice ale lucrarilor de consolidare de pe teren si le
transpune pe planuri impreuna cu Serviciul GIS – Cadastru;
- inventariaza periodic dispozitivele din dotarea lucrarilor de consolidare (capace,
gratare, dale etc.) si dispune completarea lor;
- participa la receptia urmaririi speciale;
- colaboreaza cu Serviciul Strazi Municipale in vederea luarii unor masuri pentru
asigurarea functionalitatii unor artere de circulatie amplasate pe versanti;
- reactualizeaza fisele tehnice ale versantilor in concordanta cu starea tehnica a lucrarilor
din teren, reactualizeaza planurile de situatie cu amplasarea lucrarilor de consolidare scara
1:1000, cu inventarierea periodica;
- participa la controalele efectuate de Inspectia de Stat in Constructii raspunzand de
indeplinirea sarcinilor;
- urmareste aplicarea H.C.L. nr. 97/1998 privind masurile ce se impun pentru protejarea,
consolidarea si intretinerea versantilor cuprinsi in zonele de instabilitate;
- în cadrul Comisiei Municipale pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori
asigura secretariatul tehnic al comisiei de specialisti;
- întocmeste materialele pentru sedintele comisiilor (informari, fotografii) si propune
tematicile de dezbatere;
- organizeaza cadrul de desfasurare a sedintelor comisiilor;
- duce la indeplinire hotararile comisiilor;
- verifica si intocmeste avize de construire in zonele de versant;
- identifica gospodariile afectate si avertizeaza asupra unor situatii iminente de
producere a accidentelor ca urmare a fenomenului de alunecare;
- prezinta la cerere raportul privind evolutia fenomenului de alunecare pe teritoriul
municipiului Iasi;
- atentioneaza Comisia Municipala de Aparare Impotriva Dezastrelor in cazul producerii
unor fenomene cu efecte catastrofale.
În domeniul asigurarea lucrărilor de reparații și întreținere lucrări de artă la
pasaje, poduri, podețe:
- întocmeste planul anual privind executarea lucrarilor de reparatii si intretinere,
estimeaza forta de munca, resursele materiale, necesarul de utilaje;
- urmareste executia lucrarilor specifice si confirma cantitatile executate;
- constata si comanda lucrari de reparatii necesare ca urmare a accidentelor de
circulatie;
- confirma anual parametrii lucrarilor de arta amplasate pe emisarii municipiului – catre
R.A. Apele Romane;
- gestioneaza si asigura intretinerea pasajelor subterane – iluminat, sistem de drenuri si
evacuare;
- colaboreaza cu Serviciul Strazi Municipale in vederea includerii lucrarilor de reparatii a
imbracamintii podurilor amplasate pe traseele drumurilor nationale si judetene de pe teritoriul
municipiului;
- colaboreaza cu specialisti ai Catedrei de Poduri din cadrul Universitatii Tehnice Gh.
Asachi, R.A. Apele Romane, Inspectiei in Constructii;
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- asigura urmarirea curenta a comportarii in timp a lucrarilor de arta prin observatii
directe si intocmeste rapoarte de revizie, conform legislatiei in vigoare;
- întocmeste referate de specialitate in vederea instituirii urmaririi speciale a
comportarii in timp a lucrarilor de arta si le transmite serviciilor specializate;
- participa la receptia urmaririi speciale;
- raspunde de aplicarea legislatiei specifice in exploatarea lucrarilor de arta.
În domeniul asigurarii întreținerii și reparațiilor la monumente și fântâni
arteziene:
- întocmeste referate de specialitate pentru includerea in planul de investitii a
reparatiilor capitale la monumente si fantani arteziene;
- propune planul anual privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii,
estimeaza forta de munca, resursele materiale, necesarul de utilaje;
- urmareste executia lucrarilor specifice si confirma cantitatile executate;
- periodic si cu ocazia anumitor evenimente culturale, artistice, nationale, verifica starea
tehnica si urmareste executia lucrarilor pentru mentinerea aspectului estetic;
- stabileste oportunitatea lucrarilor de interventie si face receptia lucrarilor executate;
- întocmeste graficul de exploatare a fantanilor arteziene si urmareste functionarea
acestora;
- conlucreaza cu specialisti din domeniul artei si restauratori ai Directiei de cultura a
judetului;
- solicita avizarea lucrarilor de reparatii capitale asupra monumentelor de catre Directia
de Cultura a Judetului.
Alte activități:
- propune lucrari de investitii pentru includerea in planul anual de investitii;
- întocmeste referate de specialitate de includere si necesitate pentru studii, proiecte si
lucrari de investitii, pe care le inainteaza Serviciului Achizitii Publice pentru demararea
procedurilor de achizitii;
- asigura coordonarea executiei lucrarilor de reparatie trepte acces public in zone de
versanti, platforme, imprejmuiri, ziduri de sprijin, etc.;
- asigura interventii operative pentru eliminarea riscurilor de producere a accidentelor,
in situatiile create de surpari, aparitii hrube, infiltratii izvoare, etc.
- asigura gestionarea si interventii reparatii la esplanade (pavaje, trepte, parapeti de
beton): Teatru National, Centru Civic, Piata Unirii, Piata Natiunii, Oancea;
- participa la comandamentul de deszapezire;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative, strategii de contractare, regulamente si teme concursuri de solutii,
modele de contracte pentru achizitia serviciilor/lucrarilor de investitii) pentru activitatile aflate
in sfera sa de competenta;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici;
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
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Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.2
Serviciul Străzi Municipale
Serviciul este parte a Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare, având în
componență/subordine următoarele: Birou Reglementare Transporturi Urbane, Birou
Managementul Traficului , cu Compartiment Suport IT.
Cadrul legal care guverneaza activitatile serviciului: Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea
50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Legea10/1995,
modificata privind calitatea in constructii, consolidata; OG nr. 43/1997, republicata privind
regimul drumurilor; Ordinul nr. 98/2003, republicat pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT
R 19-2002 – Cerinte tehnice de securitate pentru echipamentele si instalatiile montate si
utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca; OG 195/2002, republicata privind
circulatia pe drumurile publice; Hotararea Consiliului Local Iasi nr.198/2000, modificata si
completata privind organizarea circulatiei rutiere in Municipiul Iasi; Legea 273/2006 privind
finantele publice locale.
Atribuțiile specifice serviciului privesc:
- urmărirea, coordonarea, verificarea și confirmarea spre decontare a lucrărilor de
întreținere/reparații executate la strazi, trotuare, alei, parcari publice fara plata, mobilier urban,
spatii de joaca pentru copii, semnalizare rutiera, (orizontala si verticala), semaforizare, de pe
raza Municipiului Iași.
Activitatile realizate în cadrul serviciului, pentru asigurarea realizării atribuțiilor
specifice, sunt:
- urmareste, coordoneaza si confirma lucrarile de intretinere/reparatii executate la
strazi, trotuare, alei, parcari publice fara plata, mobilier urban, spatii de joaca pentru copii,
semnalizare rutiera, (orizontala si verticala), semaforizare, in vederea intocmirii situatiilor de
lucrari lunare;
- emite solutii la lucrarile specifice serviciului, in desfasurare, acolo unde situatia o
impune;
- propune lucrari de intretinere/reparatii in vederea intocmirii programelor de lucru
lunare si anuale pentru activitatile aflate in coordonarea serviciului: strazi, trotuare, alei, parcari
publice fara plata, mobilier urban, spatii de joaca pentru copii, semnalizare rutiera, (orizontala si
verticala), semaforizare;
- propune lucrari in vederea intocmirii programelor de investitii anuale, la lucrarile
specifice biroului: strazi, trotuare, alei, parcari publice fara plata, mobilier urban, spatii de joaca
pentru copii, semnalizare rutiera, (orizontala si verticala), semaforizare;
- urmareste, coordoneaza si confirma lucrarile executate cu ocazia manifestarilor
organizate de municipalitate cu prilejul diferitelor evenimente culturale, sportive, artistice, etc.
- urmareste executarea lucrarilor si prestarilor de servicii, cantitativ si calitativ, in
conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale, efectueaza receptiile,
conform contractelor incheiate in acest scop;
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- participa la activitatea comandamentului local pentru deszapezire in Municipiul Iasi
asigurand permanenta in cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor meteo
periculoase si mentinerii viabilitatii drumurilor;
- initiaza proiecte, urmareste intocmirea documentatiilor tehnice si realizarea
lucrarilor/serviciilor publice in domeniul sau de competenta;
- efectueaza introducerea informatiilor si datelor in SAP pentru toate situatiile de
lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarirea/coordonarea sa;
- urmareste verificarea si decontarea lucrarilor/serviciilor/produselor angajate de
Municipiul Iasi, in sfera de competenta;
- urmareste indeplinirea contractelor/angajamentelor legale privind achizitia de bunuri,
servicii si lucrari, din sfera de competenta, din punct de vedere al clauzelor contractuale;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici;
- colaboreaza cu Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si cu celelalte
servicii din cadrul primariei pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii
bugetului local; urmareste modul de utilizare si asigura gospodarirea fondurilor destinate
lucrarilor/serviciilor necesare intretinerii bunurilor apartinand domeniului public si privat;
stabileste necesarul de fonduri pentru lucrarile de strazi, trotuare, alei, parcari publice fara
plata, mobilier urban, spatii de joaca pentru copii, semnalizare rutiera, (orizontala si verticala),
semaforizare, alte activitati;
- elaboreaza documentatiile necesare in vederea organizarii achizitiilor publice (caiete
de sarcini, referate, strategii de contractare, modele de contracte pentru achizitia
serviciilor/lucrarilor de investitii) pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta; urmareste
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, functie de competentele stabilite;
- asigura coordonarea executiei lucrarilor de reparatie trepte acces public, mana curenta,
rampe acces persoane cu dizabilitati, executate pe domeniul public; asigura verificarea lucrarilor
in vederea intocmirii situatiilor de lucrari lunare;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- personalul din cadrul serviciului urmareste si este responsabil pentru supravegherea
lucrarilor de modernizare la lucrarile aflate in sfera sa de competenta;
- în cadrul Comisiei Municipale de circulatie pregateste documentatia necesara pentru
sedintele comisiei, organizeaza cadrul de desfasurare a sedintelor, urmareste materializarea
deciziilor comisiei impreuna cu Politia Municipiului Iasi – Biroul Rutier, Politia Locala Iasi,
asigura secretariatul comisiei;
- constata si comanda lucrari de reparatii necesare si care tin de competenta serviciului,
ca urmare a accidentelor de circulatie;
- inventariaza strazile, spatiile de joaca, mobilierul urban, semnalizarea rutiera,
semaforizarea, parcarile publice fara plata.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
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activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.2.1
Biroul Reglementare Transporturi Urbane
Biroul este organizat în cadrul Serviciului Străzi Municipale, fiind subordonat șefului
serviciului și directorului executiv al Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare.
Cadrul legal care guverneaza activitatile biroului este reprezentat de: Legea
nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;
Legea nr.421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate
pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativteritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta nr.195 din 12
decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata; Hotararea Consiliului Local
nr.13/2007.
Atribuții specifice biroului:
- Biroul Reglementare Transporturi Urbane reprezinta Autoritatea de autorizare din
cadrul Primariei Municipiului Iasi, autorizat prin Ordinul nr.273 din 12.12.2007 al presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, conform
autorizatiei nr.0008 din 12.12.2007;
Autoritatea de autorizare are dreptul sa acorde, sa modifice, sa prelungeasca, sa
suspende si sa retraga autorizatii de transport pentru urmatoarele servicii de transport public
local:a) de persoane efectuat cu troleibuze; b) de persoane efectuat cu tramvaie; c) de persoane
in regim de taxi; d) de marfuri in regim de taxi; e) de persoane in regim de inchiriere; f) de
marfuri in regim contractual; g) de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci; h) de
persoane pe cablu; i) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;j) alte servicii
de transport public local, definite conform legii.
Activitatile realizate în cadrul biroului, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice,
sunt:
În domeniul prestării serviciului de transport public local prin curse regulate in
Municipiul Iasi:
- organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de transport public local prin curse
regulate;
- elaboreaza normele locale privind organizarea si functionarea serviciului de transport
public local prin curse regulate, pe baza normelor si regulamentelor cadru;
- aplica si urmareste respectarea legislatiei in domeniu;
- emite licente de traseu operatorului de transport licentiat pentru efectuarea serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate;
- monitorizeaza si controleaza modul de prestare a serviciului de transport public local
prin curse regulate de catre operatorii de transport autorizati, conform prevederilor
contractului de delegare a gestiunii serviciului.
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În domeniul prestării serviciului de transport persoane/bunuri/marfa in regim de
taxi si in regim de inchiriere:
- autorizeza transportatorii in regim de taxi;
- monitorizeaza si verifica conditiile de autorizare si vizarea anuala a autorizatiilor in
regim de taxi;
- monitorizeaza, verifica si solicita completarea dosarelor de autorizare cu documente ce
dovedesc modificarea uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport sau a
autorizatiei taxi in urmatoarele cazuri:
- inlocuirea vehiculelor sub acelasi numar de autorizatie, fuziunilor sau divizarilor de
societati, transformari ale persoanelor fizice in intreprinderi familiale sau persoane juridice,
schimbari sedii, cedarilor de autorizatii taxi, etc;
- stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor practicate si avizarea listelor de tarife;
- intocmirea si actualizarea permanenta a bazei de date electronice, in functie de
documentatele transmise si verificate;
- asigura consultarea permanenta a asociatiilor profesionale reprezentative ale
transportatorilor autorizati a dispeceratelor taxi, politiei rutiere si politiei locale in vederea
stabilirii politicii si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport si
intocmirii unei baze de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita
profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri aplicate tuturor persoanelor care desfasoara
activitati in domeniul transportului in regim de taxi;
- monitorizeaza indeplinirea conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate a
persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi;
- controleaza permanent modul cum sunt respectate prevederile legislatiei in vigoare si a
regulamentelor locale, in colaborare cu agenti ai politiei rutiere, politiei locale si inspectori din
cadrul Serviciului Corp Control Primar;
- asigura verificarea marcajului si semnalizarii rutiere in ceea ce priveste locurile de
asteptare clienti si transmite propunerile catre Comisia Municipala de Circulatie pentru
infiintarea/desfiintarea de statii taxi, in functie de solicitari sau reabilitarea/modernizarea unor
strazi;
- supravegheaza inlocuirea marcatorilor taxi in cazurile motivate, dupa verificarea
dotarilor, insemnelor si inscrisurilor obligatorii.
În domeniul înregistrării/radierii vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea
inmatricularii:
- verifica valabilitatea documentelor depuse de solicitanti prin care se solicita
inregistrarea/radierea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii (tramvaie,
troleibuze, mopede, masini autopropulsate pentru lucrari, masini agricole sau forestiere,
tractoare care nu se supun inmatricularii, apartinand persoanelor fizice si/sau juridice cu
domiciliul sau sediul in Municipiul Iasi), conform prevederilor legale in vigoare;
- emite certificatele de inregistrare/radiere si placutele cu numarul de inregistrare.
În domeniul identificării vehiculelor abandonate si/sau fara stapan:
- identifica vehiculele abandonate si/sau fara stapan, aplica somatia pe caroseria
vehiculului prin care se solicita proprietarului sa-si ridice vehiculul de pe domeniul public;
- asigura identificarea proprietarului vehiculului abandonat la Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Iasi, respectiv judetul
unde este inmatriculat vehiculul abandonat;
- asigura transmiterea somatiei catre proprietarul vehiculului abandonat, in scris cu
confirmare de primire;
- asigura conditile de ridicare a vehiculului abandonat daca proprietarul nu a dat curs
somatiei;
- asigura restituirea vehiculului catre proprietar sau detinatorul legal pe baza de procesverbal de predare-primire daca sunt intrunite conditiile prevazute in legislatia specifica.
În domeniul efectuării altor tipuri de transport:
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- elibereaza autorizatiile pentru transportul public local de calatori prin curse regulate
speciale;
- elibereaza autorizatii pentru transportul efectuat cu vehicule speciale destinate
serviciilor funerare;
- elibereaza, conform prevederilor H.C.L. nr.198/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, autorizatia de circulatie pentru autovehiculele mai mari de 2,4 tone.
Alte activitati:
- urmareste indeplinirea contractelor/angajamentelor legale privind achizitia de bunuri,
servicii si lucrari, din sfera de competenta, din punct de vedere al clauzelor contractuale;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative) pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici;
- elaboreaza proiecte de hotarari referitoare la activitatea biroului, pe care le supune
aprobarii Consiliului Local, cu avizul primarului.
- propune programul anual de investitii si proiectul de buget;
- participa la implementarea proiectelor cu finantare din diferite surse;
- verificarea si intocmirea documentelor de plata pentru subventiile acordate pentru
serviciul de transport public local de calatori prin curse regulate; coloana auto care deserveste
Primaria Municipiului Iasi; activitatea de identificare si ridicare a vehiculelor abandonate pe
domeniul public, inregistrare vehicule lente;
- urmarirea incadrarii cheltuielilor in prevederile bugetare;
- asigura permanenta in cadrul Comandamentului local pentru combaterea fenomenelor
meteo periculoase;
- urmareste aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale – H.C.L.
nr.172/2002 in ceea ce priveste gospodaria comunala si modul de indeplinire a obligatiilor ce
revin persoanelor fizice si juridice in acest domeniu de activitate pe sectoarele repartizate;
- urmareste implementarea hotararilor Comisiei Municipale de Circulatie;
- emite avizul solicitat conform prevederilor art.12 din HG nr. 912 din 25 august 2010
pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a
conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte
terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate;
- reprezinta Municipiul Iasi la negocieri cu firmele de asigurari - despagubiri pentru
avarii auto;
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative, strategii de contractare, regulamente si teme concursuri de solutii,
modele de contracte pentru achizitia serviciilor/lucrarilor de investitii) pentru activitatile aflate
in sfera sa de competenta;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice in domeniul sau de responsabilitate;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
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- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.2.2
Biroul Managementul Traficului
Biroul este constituit parte a Serviciului Străzi Municipale, în cadrul Direcției Tehnice și
de Servicii Comunitare, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare al
proiectului având ca obiect ”Sistemul de management al traficului în Municipiul Iași”.
Biroul este subordonat șefului serviciului și directorului executiv al direcției.
Cadrul legal care guverneaza activitatile biroului: Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; Legea
nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, actualizata; Legea nr.333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata; Ordonanta de
Urgenta nr.16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia
informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2002 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Legea nr.9/2007 pentru modificarea
Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Legea
nr.40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Decizia
nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de
supraveghere video.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- exploatarea logisticii din cadrul proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT DE TRAFIC IN
MUNICIPIUL IASI”, Cod SMIS 39823, care asigura managementul traficului rutier si pietonal si
cresterea gradului de securitate in trafic.
Activitatile desfășurate în cadrul biroului sunt:
- gestioneaza centralizarea datelor si informatiilor referitoare la traficul rutier si
pietonal, precum si la potentialele riscuri si amenintari generatoare de situatii de urgenta si
asigura diseminarea acestora catre Primaria Municipiului Iasi, Politia Locala si alte institutii
publice cu atributii in domeniu;
- exploateaza soft-uri ce dispun de toate functiunile necesare pentru a se obtine:
organizarea proceselor de comunicatie, optimizarea proceselor de comunicatii aferente
activitatilor specifice biroului, sporirea capabilitatilor de interactiune a unitatilor mobile cu
personalul, precum si in aplicatiile Sistemului de Management al Traficului;
- realizeaza activitati necesare privind: reglarea traficului, exploatarea sistemului de
dirijare, intretinerea si mentenanta echipamentelor de semaforizare;
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- comunica detectia automata a unor situatii specifice predefinite (blocaje de trafic,
accidente, incendii, trecerea pe culoarea rosie, circulatia pe sens interzis, etc);
- initiaza masuri cu caracter imediat in cazul producerii situatiilor de urgenta sau a unor
evenimente potential generatoare de situatii de urgenta specifice cum ar fi: accidente/incidente
pe modurile de transport, evenimente care afecteaza infrastructura de transport, acte de
interventie ilicita, evenimente care pot perturba traficul pe moduri de transport, altele decat
accidentele si distrugeri ale elementelor de infrastructura, intarzieri majore sau anulari ale
curselor de transport, perturbari ale traficului datorate conditiilor meteorologice;
- monitorizeaza situatia operativa si informeaza permanent persoanele de decizie si
compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si, dupa caz,
institutiile cu atributii in domeniul managementului situatiilor de urgenta asupra dinamicii si
tendintelor de evolutie a riscurilor;
- primeste, centralizeaza si transmite operativ, la Politia Locala sau/si la Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, date si informatii privind aparitia si evolutia starilor
potential generatoare de situatii de urgenta specifice;
- stabileste un sistem de alarmare/alertare a compartimentelor functionale si serviciilor
publice ale municipiului Iasi sau/si a altor institutii publice cu atributii specifice in functie de
natura situatiei de urgenta si asigura transmiterea operativa a mesajelor de avertizare, alertare
si alarmare;
- monitorizeaza modul de indeplinire a masurilor adoptate de catre Primaria
Municipiului Iasi sau de catre Politia Locala, in domeniul managementul traficului rutier si
pietonal si pentru cresterea gradului de securitate in trafic;
- coordoneaza realizarea dispozitivelor de actiune, precum si a suportului logistic
necesar echipelor de interventie;
- coordoneaza prin puncte operative avansate, actiunile echipelor de interventie;
- transmite ordinele pentru realizarea manevrei cu alte mijloace si monitorizeaza modul
de realizare a acesteia in conditiile stabilite;
- întocmeste informari periodice privind stadiul indeplinirii atributiilor care se dispun de
catre Primaria Municipiului Iasi si, dupa caz, de catre Politia Locala;
- subordoneaza operational echipele locale de interventie in traficul rutier si pietonal sau
in situatii de risc, in vederea realizarii schimbului operativ de date si armonizarii planurilor /
procedurilor de actiune;
- verifica stadiul de pregatire, masurile de raspuns in situatii de urgenta si de ridicare
graduala a capacitatii operationale, precum si modul de aplicare a standardelor operationale;
- asigura simularea reactiilor pentru diferite scenarii, exercitii si antrenamente;
- propune elemente de standardizare a procedurilor de actiune pe diferite tipuri de
riscuri, precum si de implementare a bunelor practici recomandate de autoritatile in domeniu;
- asigura serviciul operativ, 24 de ore din 24, pentru asigurarea fluxului informational
necesar indeplinirii atributiilor specifice;
- asigura masurile necesare pentru protectia informatiilor cu caracter personal
gestionate de aceasta stuctura si participa la elaborarea comunicatelor de presa;
- gestioneaza documentele Centrului operational si documentele referitoare la situatiile
de urgenta sau de risc specifice;
- urmareste modul de actiune al institutiilor responsabile de managementul de trafic
rutier si pietonal, proceseaza datele si informatiile primite, analizeaza evolutia ori indicatorii de
risc identificati, evidentiaza consecintele generate ale tipurilor de risc specifice, asigura
avertizarea timpurie si alertarea structurilor cu atributii in domeniu;
- îndeplineste orice alte atributii si sarcini privind managementul traficului rutier si
pietonal si a managementului de securitate in trafic;
- asigura permanent identificarea incidentelor in traficul rutier si pietonal, precum si
preluarea apelurilor de interventie;
- alerteaza de indata structura / personalul de interventie;
82

- asigura si mentine permanent legatura cu resursele umane dislocate la locul
evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;
- primeste si inregistreaza automat apelurile pentru interventii comunicate prin telefon,
dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirma si
localizeaza apelurile primite;
- analizeaza, directioneaza si transmite operativ apelurile pentru interventie la
dispeceratele operatorilor de transport public, serviciilor publice urbane cu atributii in domeniu,
politiei locale sau altor autoritati publice competente, in functie de natura evenimentelor si de
consecintele acestora;
- transfera operatorilor de transport public, serviciilor publice urbane cu atributii in
domeniu, politiei locale sau altor autoritati publice competente sau Inspectoratului pentru
situatii de urgenta apelurile, datele si informatiile privitoare la evenimente, incidente in trafic
sau situatii de urgenta, pentru care s-a definit responsabilitatea;
- primeste si inregistreaza datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a
interventiilor;
- centralizeaza, stocheaza si pune la dispozitia autoritatilor abilitate datele privind
apelurile gestionate;
- raportarea evenimentele si asigura procesarea lor din momentul producerii acestora,
pe toata durata lor si ori de cate ori exista evolutii ale acestora sau atunci cand sunt luate decizii
de catre entitatile publice implicate in evenimente, pana la incheierea tuturor operatiunilor
declansate cu ocazia producerii evenimentului;
- stabileste canale de comunicare cu unitatile raportoare ale evenimentelor;
- asigura confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal colectate si stocate
in timpul exercitarii atributiilor de serviciu conform reglementarilor legislative in vigoare.
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative, strategii de contractare, regulamente si teme concursuri de solutii,
modele de contracte pentru achizitia serviciilor/lucrarilor de investitii) pentru activitatile aflate
in sfera sa de competenta;
- implementeaza proiecte cu diferite surse de finantare;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor biroului;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
83

Compartimentul Suport IT
Compartimentul este organizat în cadrul Biroului Managementul Traficului, fiind
subordonat șefului de birou, șefului Serviciului Străzi Municipale și directorului executiv al
Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare.
Activitățile specifice desfășurate în cadrul compartimentului sunt:
- gestionează si asigură exploatarea in conditii optime a echipamentelor IT&C din cadrul
proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT DE TRAFIC IN MUNICIPIUL IASI”, Cod SMIS 39823,
echipamente care asigura managementul traficului rutier si pietonal si cresterea gradului de
securitate in trafic;
- administreaza aplicatiile existente prin organizarea proceselor de comunicatie interne
conform procedurilor de lucru agreate; asigurarea securitatii informationale in conformitate cu
legislatia in vigoare, respectiv Legea 677/2001, Legea 182/2002 si Legea 333/2003, cu
modificarile ulterioare; asigurarea accesului controlat la informatii, pe baza drepturilor de acces
asociate profilelor de utilizator;
- întretinerea bazelor de date;
- realizarea si verificarea periodica a back-up-urilor realizate;
- actualizarea si implementarea procedurile de securitate informationala pentru Centrul
de Management al Traficului;
- asigurarea suportului pentru utilizarea sistemelor informatice;
- administreaza echipamentele IT&C prin managementul unitar si asigurarea fiabilitatii si
disponibilitatii comunicatiilor date/voce; realizarea intretinerii si mentenantei echipamentelor,
service/depanare in caz de avarie; asigurarea fiabilitatii si disponibilitatii comunicatiilor
date/voce;
- actualizeaza inventarul echipamentelor existente si realizarea necesarului de achizitie.
- asigura arhivarea documentelor compartimentului in conformitate cu legislatia in
vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Personalul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai biroului/serviciului, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.3
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Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă
Biroul este parte a Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia.
Cadrul legal care guverneaza activitatile biroului, structurat conform atribuțiilor
acestuia, este reprezentat de:
Legislație Protecție Civilă: Legea nr.481/2004 privind protectia civila; H.G.
nr.642/2005 privind criterii de clasificare a unitatilor administrative-teritoriale, institutiilor
publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile in functie de tipurile de
riscuri specifice; O.U.G. nr.47 / 1994 privind apararea impotriva dezastrelor; O.U.G. nr.21 / 2004
privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta; H.G. nr.2288 / 2004 privind
repartizarea principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe
centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta; H.G. nr.1491 / 2004 regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; Legea nr.
59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major In care sunt
implicate substante periculoase; H.G. nr.222 / 1997 privind organizarea si conducerea actiunilor
de evacuare in cadrul protectie civile; H.G. nr.1489 / 2004 privind organizarea si functionarea
Comitetului National pentru Situatii de Urgenta; H.G. nr.1309 / 2005 privind aprobarea
programului de realizare a planului national pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor
inundatiilor si a finantarii acestuia; Ordin nr.247 / 1235 / 631 / 1130 privind planul de masuri
vizand realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari pentru atenuarea efectelor
temperaturilor ridicate asupra populatiei; Ordin nr.132 / 2007 privind metodologia de
elaborare a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor; Ordin nr.823/1427/2006 privind
proceduri de codificare a atentionarilor si a avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si a
alertelor hidrologice; Ordin nr.1259 / 2006 privind organizarea si asigurarea activitatii de
instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila; Ordin nr.1240 /
1178 privind aprobarea Manualului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de
inundatii; Ordin nr.1995 / 1160 / 2005 privind aprobarea Regulamentului privind prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren; Ordin
MAI nr.712 / 2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea angajatilor in
domeniul situatiilor de urgenta; Ordin nr.708 / 923 privind comunicarea principalelor
caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul Romaniei si convocarea, dupa caz, a
structurilor pentru gestionarea riscului la cutremure; Ordin nr.647/2005 privind aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt
implicate substante periculoase; Ordin nr.1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile
de apa şi poluari marine în zona costiera; Ordin nr.665 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului
de planificare, organizare, pregatire, desfasurare si evaluare a activitatii de prevenire; Ordin
nr.736 / 2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc
in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta; H.G. nr.547 / 2005 privind aprobarea
strategiei nationale de protectie civila.
Legislație Securitate și Sănătate în Muncă: Directiva Consiliului nr.83/391/CEE
privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii
lucratorilor la locurile de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene(JOCE) nr.
L183/1989; Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; Legea nr.188/1999
privind statutul functionarilor publici, republicata; Legea nr.53/2003 – Codul Muncii actualizat;
Legea nr.403/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.130/1999 privind unele masuri
de protectie a persoanelor incadrate in munca; Legea nr.25/2004 pentru aprobarea OUG
nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca; H.G. nr.1425/2006 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006; H.G.
nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; H.G.
85

nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; H.G. nr.537/2004 pentru
aprobarea normelor metodologice a prevederilor OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la
locurile de munca; H.G. nr.580/2000 pentru aprobarea normelor metodologice a prevederilor
OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca; H.G. nr.971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; H.G. nr.1136/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri
generate de campuri electromagnetice; H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase;
Ordin nr.187/1998 privind Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de
securitate si sanatate in munca; Ordin nr.427/2002 pentru aprobarea componentei trusei
sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre
medicale; O.U.G. nr.99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca; H.G. nr.355 /2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor; Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului; Legea
nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; H.G.
nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; H.G. nr.1051/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; H.G. nr.1058/2006
privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; H.G. nr.1092/2006 privind
protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca; H.G.
nr.457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune; H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata,
modificata prin HG nr.809/2005; H.G. nr.119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru
introducerea pe piata a masinilor industriale; Ordin nr.3/2007 pentru aprobarea Formularului
pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia;
Ordin nr.94/2008 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele
europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie; Ordin nr.706/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri
generate de radiatiile optice artificiale.
Atribuțiile specifice biroului vizează domeniile protecției civile și și cel al securității și
sănătății în muncă.
Activitățile specifice biroului:
În domeniul Protecției Civile:
- asigura indeplinirea sarcinilor ce revin consiliului local, potrivit legii cu privire la
protectia civila;
- planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de
aplicare a documentelor operative (planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor,
planurile de protectie);
- asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind
instiintarea si aducerea personalului de conducere, in mod oportun, in caz de dezastre sau la
ordin;
- organizeaza si conduce, potrivit ordinelor sefului protectiei civile, actiunile
formatiunilor de protectie civila pentru inlaturarea urmarilor produse de dezastre, atacuri
aeriene sau teroriste;
- elaboreaza si aduce la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale
si lunare (pregatirea comisiilor, salariatilor);
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- asigura colaborarea cu formatiunile de paza, pompieri si de cruce rosie pentru
realizarea masurilor de protectie cuprinse in documentele operative;
- întocmeste situatia cu mijloace, aparatura, utilaje si instalatii ce pot fi folosite in caz de
dezastre sau situatii speciale;
- pregateste si prezinta sefului protectiei civile informari cu privire la realizarea
masurilor de protectie civila, a pregatirii si alte probleme specifice;
- participa obligatoriu, la toate convocarile, bilanturile, analizele si alte activitati conduse
de esaloanele superioare;
- ia masuri, anual, prin compartimentele de investitii si aprovizionare, pentru
contractarea materialelor de inzestrare;
- prezinta propuneri pentru introducerea in planul financiar sau in bugetul de venituri si
cheltuieli a fondurilor necesare pentru inzestrare si realizarea masurilor de protectie civila;
- întocmeste documentatiile tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire;
- executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia protectiei civile;
- experimenteaza metode si procedee noi de interventie;
- organizeaza, coordoneaza si conduce activitatile de pregatire a economiei si a
teritoriului pentru aparare;
- ia masuri si creeaza conditii de realizare a obiectivelor stabilite, indrumând agentii
economici locali pentru intocmirea programelor proprii de activitateiIn situatii deosebite,
prevazute de lege, la mobilizare si la razboi;
- stabileste sursele de aprovizionare si urmareste modul de solutionare a cererilor de
asigurare cu bunuri materiale si servicii solicitate de unitatile militare la mobilizare prin planul
de garnizoana;
- întocmeste programele de aprovizionare cu produse agroalimentare si industriale ce
urmeaza a fi distribuite rationalizat in situatii deosebite prevazute de lege;
- întocmeste si tine evidenta mijloacelor de interventie care vor fi folosite in situatii
deosebite, prevazute de lege, sau la razboi, stabilind sarcinile si modul de utilizare a acestora;
- planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de
aplicare a documentelor operative (planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de
analiza si acoperire a riscurilor, plan de aparare impotriva inundatiilor, plan de aparare
impotriva incendiilor, plan de pregatire a personalului);
- întocmeste si propune spre aprobare organizarea activitatii de aparare impotriva
situatiilor de urgenta la nivelul localitatii;
- întocmeste planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
- asigura, verifica si mentine in mod permanent starea de functionare a punctelor de
comanda, de protectie civila si le doteaza cu materiale si documente;
- asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind
instiintarea personalului de conducere la sediul institutiei in caz de situatii de urgenta sau la
ordin;
- întocmeste documentatiile tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire si sa
coordoneze activitatea de intocmire a planurilor privind stabilitatea capacitatilor de productie;
- sa asigure si sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare, manuire si
evidenta a documentelor secrete si a hartilor de protectie civila;
- sa efectueze lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul judetean;
- sa execute atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia situatiilor de
urgenta;
- acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de
urgenta in indeplinirea atributiilor.
În domeniul Securității și Sănătății în Muncă:
- identifica pericolele si evalueaza riscurile din punct de vedere al securitatii si sanatatii
in munca pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de
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munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de
munca/posturi de lucru;
- elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie, monitorizeaza indeplinirea
acestuia;
- elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, tinând seama de particularitatile activitatilor din institutie,
precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si asigura difuzarea acestora numai dupa
ce au fost aprobate de catre primar;
- propune atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin
lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu
aprobarea primarului;
- verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce
le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
- întocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, in scris, periodicitatea
instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si
instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si
aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
- elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul institutiei;
- asigura evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
- asigura stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca,
stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca;
- asigura si tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica,
pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
- întocmeste si tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale
suplimentare;
- ține evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
- monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul
noxelor in mediul de munca acolo unde este cazul;
- verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
- efectueaza controale interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a
angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea
acestora;
- urmareste intocmirea si transmiterea catre ITM a « declaratiei prealabile pentru
santiere temporare si mobile» de catre directiile si serviciile care raspund de santierele
temporare si mobile;
- ține evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca
este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr.1.146/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor
de munca;
- participa la receptia EIT,EIP si punerea acestora in functiune;
- identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
institutie si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie,
conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr.1.048/2006 privind cerintele minime de
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securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;
- urmareste intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor
individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii
prevazute de Hotarârea Guvernului nr.1.048/2006;
- urmareste dotarea lucratorilor cu echipamentele individuale de protectie adecvate si
monitorizeaza daca acestea sunt folosite corespunzator;
- participa la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute in legislatia
specifica;
- întocmeste evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase si asigura
inregistrarea acestora;
- elaboreaza rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii din institutie, in
conformitate cu prevederile legale;
- urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul
vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
- colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor si medicul de medicina muncii, in vederea
coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
- urmareste actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a
planului de evacuare;
- propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de
prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
- monitorizeaza respectarea prevederilor O.U.G. nr.99/2000 privind masurile ce pot fi
aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
- gestioneaza cererile inaintate, de salariatele gravide sau care alapteaza, in conformitate
cu prevederile Legii nr.25/2004 privind protectia maternitatii la locurile de munca si intocmeste
evaluarea riscurilor pentru locul de munca al salariatele si celelalte documente prevazute de
lege si normele de aplicare care intra In competenta biroului;
- asigura intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor
privind securitatea si sanatatea in munca;
- asigura efectuarea instruirii introductiv generale noilor angajati/detasati urmareste
efectuarea instruirii la locul de munca de catre conducatorii locurilor de munca;
- monitorizeaza efectuarea controlului medical la angajare si periodic de catre toti
lucratorii si gestioneaza fisele de aptitudini emise de catre medicul de medicina muncii;
- analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care
isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate;
- monitorizeaza si gestioneaza certificatele medicale cu cod de accident;
- asigura instruirea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca care fac parte din Comitetul de securitate si sanatate in munca;
- asigura prin lucratorii desemnati constituirea CSSM si intrunirea membrilor acestuia;
- verifica, intocmeste situatii, asigura dotarea truselor sanitare stationare de prim ajutor;
- alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de
munca.
Alte activități:
- elaboreaza documentatiile necesare organizarii achizitiilor publice (caiete de sarcini,
referate, note justificative) pentru activitatile aflate in sfera sa de competenta;
- solutioneaza in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare
la realizarea activitatilor din domeniul sau de responsabilitate;
- efectueaza introducerea informatiilor si datelor in SAP pentru toate situatiile de
lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarirea/coordonarea sa;
- urmareste verificarea si decontarea lucrarilor/serviciilor/produselor angajate de
Municipiul Iasi, in sfera de competenta;
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- participa la sedintele (comisiei) privind organizarea, implementarea si mentinerea unui
sistem de control intern/managerial in cadrul Municipiului Iasi;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisie de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 1.4
Serviciul Voluntariat pentru Situații de Urgență
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Tehnice și de Servicii Comunitare, fiind
subordonat directorului executiv al acesteia.
Cadrul legal care guverneaza activitatile biroului: Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.88 din 30 august 2001
privind infiintarea, organizarea si funtţionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de
urgenta; Legea nr.363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.88/2001
infiintarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
Hotararea de Guvern nr.1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenta voluntare.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- desfasurarea activitatii de prevenire, informare si instruire privind cunoasterea si
respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta.
Activități desfășurate:
- executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvare si deblocare,
evacuare sau alte masuri de protectie a persoanelor si a bunurilor, dispuse de catre primar;
- desfasoara alte actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta, la
toate tipurile de riscuri, in colaborare cu alte servicii de urgenta sau cu servicii profesioniste;
- pune in aplicare masurile dispuse de presedintele C.L.S.U. pentru asigurarea conditiilor
minime de supravetuire a populaţiei ;
- colaboreaza cu toate structurile locale, zonale sau nationale din domeniul situatiilor de
urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut si desfasurarea unor interventii
operative si eficiente.
- popularizeaza prin instructaje, cat si pe timpul executarii controalelor de prevenire,
actele normative care reglementeaza activitatea de management a situatiilor de urgenta, cauzele
si imprejurarile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situatii de urgenta si consecintele
acestora ;
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- participă la aplicatii si exercitii practice de interventie ;
- întocmeste documentele operative de interventie;
- asigura arhivarea documentelor biroului in conformitate cu legislatia in vigoare;
- întocmeste rapoarte, informari si alte situatii solicitate, conform prevederilor legale in
vigoare, de alte autoritati locale si centrale;
- exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale
consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.

Secțiunea XIX - 2
Direcția Implementare Strategie Integrată și Dezvoltare Urbană
Direcția Implementare Strategie Integrată și Dezvoltare Urbană este parte a
Direcției Tehnice și de Dezvoltare, structura este subordonată directorului general, fiind
condusă de un director executiv care are în atribuții:
- gestionarea activităților privind programarea, pregătirea și urmărirea lucrărilor de
investiții finanțate de la bugetul local și din fonduri externe;
- asigurarea managementului financiar pentru proiectele implementate în cadrul
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul
de Creștere Iași;
- gestionarea activității de investiții în domeniul sănătății;
- asigurarea desfășurării activităților de cooperare cu Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “Zona Metropolitană Iași”, în vederea implementării proiectelor ce vizează
mobilitatea și dezvoltarea metropolitană;
- asigurarea realizării activităților de cooperare transfrontalieră, în cadrul proiectelor cu
finanțare externă.
XIX – 2.1
Serviciul Investiții Proprii
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Serviciul este constituit în cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de
Dezvoltare Urbană, fiind subordonat directorului executiv al acesteia și directorului general,
având în componență/în subordine și Compartiment Proiecte în Sănătate, Compartiment
Monitorizare Tehnică.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului și compartimentelor din
subordine este reprezentat de:Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.F.P. nr.980/2005, aprobarea
Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii
publice; Legea 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, republicată; Ordinul nr.
1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier; HG nr.
766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
completările și modificările ulterioare; H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economic aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
investitii; HG nr. 273/14.06.1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, actualizat prin HG nr. 343/2017; Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, actualizata prin Legea nr. 50/2016; P 130/1999, normativ de
urmarire a comportarii construcțiilor in timp; Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune, de servicii, actualizata; HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica; Legea
nr.1/2011 a educatiei nationale; Legea 95/2006 Reforma in domeniul sanatatii; OUG 162/2010
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile administraţiei publice locale, Hotararea 56/2009, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale; Legea nr. 273/ 29.06.2006 privind finantele publice
locale, cu completările și modificările ulterioare; O.M.F.P. nr. 1792/24.12.2002 privind
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale;
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- planificarea anuală/multianuală a procesului investițional în baza finanțărilor alocate
din bugetul local;
- realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul anual de investiţii al
Municipiului Iasi, anexă la buget;
- monitorizarea derulării proiectelor de investiții finanțate din bugetul local.
Activitățile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- solicită necesarul de lucrari de investitii si centralizează cererile privind investitiile
propuse (investitii proprii, cetățeni, de la unitatile de invatamant preuniversitar, unități
subordonate);
- întocmeşte Programul anual de investiţii al Municipiului Iaşi pe baza solicitarilor
primite de la compartimentele de specialitate ale primăriei, unitatile subordonate și in urma
analizei criteriilor de prioritizare stabilite;
- elaborează bugetul de investiţii pentru anul următor, precum şi prognoza pentru
următorii 3 ani şi pe termen lung pe baza propunerilor primite;
- elaborează Listele de investiții, parte integrantă a bugetului de venituri și cheltuieli;
- promovează și derulează lucrări de investiții multianuale;
-întreprinde toate acţiunile necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi
aprobărilor pentru executarea obiectivelor de investiţii;
- întocmește referate de necesitate privind lansarea achiziţiilor publice de servicii,
produse şi lucrări;
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- realizează documentaţiile pentru promovarea (achiziţia) unor investiţii noi ;
- întocmeşte caiete de sarcini, proiecte, studii şi alte documente prevăzute de lege pentru
promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţie;
- împreună cu serviciile de specialitate întocmeşte documentaţiile necesare (caiete de
sarcini) în vederea achiziţiei de servicii de proiectare/de lucrări ;
- asigură realizarea investiţiilor aprobate de Consiliul Local şi prevăzute în bugetul local
anual; monitorizează semestrial și anual gradul de realizare al obiectivelor incluse în Programul
anual de investiții, cu finanțare din bugetul local;
- urmarește executia lucrărilor în conformitate cu: prevederile autorizațiilor de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini și reglementărilor tehnice în vigoare si contractelor;
- coordonează şi verifică derularea angajamentelor legale (contracte, finantari) pentru
lucrările de investiţii şi reparaţii capitale din municipiului Iaşi;
- urmărește asigurarea colaborării proiectant-executant-beneficiar-institutii de controldetinatori de utilitati publice;
- asigurară folosirea corectă a fondurilor alocate pentru investitiile de care raspunde;
- intocmirea proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local şi de Dispoziţii ale Primarului;
- intocmirea de rapoarte , informări, referate privitor la activitatea desfăşurată în cadrul
serviciului ;
- ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local şi / sau Dispoziţiilor Primarului;
- actualizeaza permanent baza de date privind Contractele de lucrari aflate in derulare ;
-urmareste, impreuna cu dirigintii de santier, intocmirea inventarierii anuale a lucrarilor
in derulare ;
- asigură decontarea lucrarilor de investitii in baza contractelor existente;
- intocmirea conform legislatiei a documentelor financiar contabile ALOP și anexelor de
banca;
- elaborarea documentelor necesare pentru efectuarea plaţilor la obiectivele de investiţii
în derulare (execuţie lucrări, proiectare, expertize, achizitii) şi le înaintează pentru plată către
D.G.E.F.P.L/Serviciul Contabilitate;
- monitorizeaza consumurile de utilitati si agenti energetici (energie electrica si termica,
gaz metan apa si canalizare) pentru unitatile subordonate ;
- participa la receptia lucrarilor, urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia
de receptie;
- preda investitorului/utilizatorului actele de receptie si cartea tehnica a constructiei;
- urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, in cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului, respectiv compartimentelor
componente are obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de
la nivelul entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente
standardelor de control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului/personalul din cadrul copartimentelor componente, în colaborare cu
ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi ori de câte ori apar
modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua riscurile
și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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Compartimentul Proiecte în Sănătate
Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Investiții, fiind subordonat acestuia
și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană,
respectiv directorului general.
Atribuțiile specifice compartimentului vizează :
- gestionarea activității de investiții în domeniul sănătății;
- monitorizarea realizării obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local la nivelul
unităților sanitare subordonate;
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt următoarele:
- solicitarea necesarului de lucrari de investitii si centralizarea cererilor privind
investitiile solicitate de spitalele din subordinea Consiliului Local;
- întocmeşte programul anual de investiţii pentru spitalele aflate in subordinea
Municipiului Iasi pe baza solicitarilor primite si in urma analizei criteriilor de prioritizare
stabilite;
- întocmirea referatelor de necesitate privind modificarile survenite in bugetul spitalului,
ca parte componentă a bugetului local;
- întocmirea listei obiectivelor de investitii de la spitale, parte integrantă a bugetului local
(cheltuieli);
- întocmirea documentelor privind angajamentele financiare si ordonantarile la plata
pentru obiectivele de investitii de la spitale;
- întocmește proiecte de Hotarari de Consiliu Local referitoare la obiectivele unitatilor
sanitare din subordine;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Persoanele responsabile din cadrul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai
biroului, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice,
lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a
riscurilor evaluate.
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Monitorizare Tehnică
Compartimentul este organizat în cadrul Serviciului Investiții, fiind subordonat acestuia
și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană,
respectiv directorului general .
Atribuțiile specifice compartimentului vizează :
- monitorizarea realizării obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local în
conformitate cu clauzele asumate prin contractele de lucrări;
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Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt reprezentate de:
urmărește execuția (cantitativă și calitativă) a lucrărilor;
inventariază lucrările în curs de execuție;
asigură controlul calității în faze determinante;
verifică situațiile de lucrări prezentate de către executant;
asigură verificarea facturilor emise de executantul lucrării;
întocmește documentele privind angajamentele financiare și ordonanțările la plată;
realizează urmărirea comportării în timp a construcțiilor aflate în proprietatea
primăriei;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
- Persoanele responsabile din cadrul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri
ai biroului, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele
specifice, lista de activități și riscuri inerente, vor evalua riscurile și vor propune măsuri de
gestionare a riscurilor evaluate.
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
-

XIX – 2.2
Serviciul Implementare Strategii
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Implementare Strategie Integrată de
Dezvoltare Urbană, fiind subordonat directorului executiv al acesteia și directorului general,
având în componență/în subordine: Birou Cooperarea Economică, Birou Implementare
Strategie Urbană, Birou Mobilitate și Dezvoltare Metropolitană, Birou Cooperare
Transfrontalieră .
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de: HG nr.
398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor
europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013, cu completarările și
modificările ulterioare; Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2010/10.10.2016 privind
aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanțare – condiții generale, aplicabil
pentru perioada de programare 2014-2020;Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 6438/12.10.2017
de modificare a ordinului nr.3729/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa
4.1 – POR 2014-2020; Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 3730/21.07.2017 privind aprobarea
Ghidului Solicitantului – Axa 4.2 – POR 2014-2020; Ordinul Ministrului MDRAPFE nr.
3731/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa 4.3 – POR 2014-2020; Ordinul
Ministrului MDRAPFE nr. 3732/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa 4.4 –
POR 2014-2020; Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 3733/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului
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Solicitantului – Axa 4.5 – POR 2014-2020; Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 884/2016 privind
aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa 5.1 – POR 2014-2020; Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, cu completările și modificările ulterioare; Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice; HG 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii achizițiilor publice; HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice; Acte normative specifice fiecărui tip de proiect implementat în funcție de
activitățile finanțate în cadrul proiectului.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- implementarea, monitorizarea, raportarea, acordarea de asistență UIP-urilor și
participarea
la evaluarea rezultatelor implementarii
proiectelor
cu finanțare
nerambursabilă/europeană (în domeniile de competență ale Serviciului Implementare Strategii),
finalizarea rapoartelor de progres și alte documente solicitate prin contractele de finanțare
internațională;
- asigurarea relațiilor directe cu Finanțatorii externi/Autoritățile de Management pentru
Programele/Organismele lntermediare/lnstituțiile publice/lnstituțiile Financiare Internaționale
implicate în derularea contractelor de asistență financiară internațională pentru proiectele
Municipiului Iași;
- organizarea evidenței operative a proiectelor cu finanțare externa, nerambursabilă a
Municipiului Iași, finalizate sau în curs de derulare, stadiul acestora, cu scopul încadrării în
parametrii de timp și valoare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană;
- monitorizarea prin Unitățile de Implementare a derulării proiectelor Municipiului Iași
cu finantare nerambursabilă, conform prevederilor contractelor de finanțare;
- elaborarea de propuneri pentru modificarea și completarea portofoliului de proiecte și
revizuirea documentelor strategice în situația apariției necesității și oportunității pentru
municipiul Iași.
Principalele activități realizate în cadrul atribuțiilor ce revin serviciului, sunt
următoarele:
- analizează și identifică proiectele prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană în corelație cu documentele ce prevăd condițiile specifice de accesare a fondurilor
europene nerambursabile;
- analizează și identifică proiectele prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană în corelație cu documentele ce prevăd condițiile specifice de accesare a fondurilor din
bugetul local;
- coordonează activitățile de inițiere, promovare, redactare, monitorizare și evaluare a
proiectelor Municipiului Iași, cu finanțare externă;
- asigură implementarea proiectelor din portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană 2015 – 2030 Iași – Zona Metropolitană, prin pregătirea cererii de finanțare și
documentației tehnico – economice, anexe;
-monitorizează permanent sursele de finanțare nerambursabilă în care municipiul Iași
este eligibil și informează factorii de decizie ai municipiului Iași în scopul accesării fondurilor
aferente;
-colectează și centralizează ideile și propunerile de proiecte de la
compartimentele/direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Iași și instituțiile și societățile comerciale din subordinea Consiliul Local al Municipiului Iași, în
vederea inițierii și promovării de proiecte cu finanțare externă (rambursabilă și nerambursabilă);
- propune modificarea și completarea portofoliului de proiecte și revizuirea
documentelor strategice în situația apariției necesității și oportunității pentru municipiul Iași;
- acordă asistență potențialilor beneficiari ai proiectelor cu finanțare externă
(departamente din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași instituțiilor și
societăților comerciale din subordinea Consiliul Local al Municipiului Iași) în realizarea
demersurilor pentru promovarea și aprobarea proiectelor Municipiului Iași;
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- coordoneaza și conduce activitatile Unitatilor de lmplementare a Proiectelor
Municipiului Iași, finanțate din fonduri nerambursabile europene;
- asigură preluarea informațiilor de la departamentele de specialitate din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Iași, instituțiile și societățile comerciale din subordinea
Consiliul Local al Municipiului Iași, privind stadiul proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile (fonduri nerambursabile europene, alte fonduri nerambursabile externe grant-uri) și rambursabile, pentru transmiterea la departamentele din Primăria Municipiului
Iași, responsabile pentru analiza și publicarea pe site-ul instituției;
- asigură consultanță și asistență tehnică în relația cu Organismul Intermediar și
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- acordă asistență UIP-urilor în managementul proiectelor municipiului Iași cu
finanțare internațională, pentru care nu sunt în derulare contracte de consultanță pentru
management de proiect;
- preia informațiile de la beneficiarii proiectelor cu finanțare internațională pentru
realizarea de rapoarte periodice (tehnice și financiare) privind stadiul implementării
proiectelor și eventualele probleme/dificultăți identificate;
- participă la întrunirile organizate de UIP-urile responsabile de realizarea proiectelor
specifice, pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din cererile de finanțare internațională și
dispunerea măsurilor care se impun;
- prezintă spre aprobare conducerii directiei și institutiei, în colaborare cu factorii
implicați, propuneri de decizii care urmează a fi dispuse în relațiile cu lnstituțiile Finanțatoare
Internaționale, alte institutii și organisme finanțatoare externe, Autoritățile de Management,
Organisme lntermediare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, pentru buna
implementare a proiectelor municipiului Iași cu finanțare internațională;
- realizează propuneri către direcția de specialitate pentru includerea în proiectul de
buget a fondurilor în valută sau în lei pentru implementarea proiectelor cu asistență financiară
nerambursabilă (fonduri structurale sau de coeziune, alte fonduri nerambursabile) inițiate de
direcție;
- participă in colaborare cu Direcția Proiecte Europene la evaluarea proiectelor
municipiului Iași, finantate prin fonduri externe după finalizarea implementării, în vederea
identificării nevoilor de continuare și finalizare a programelor și pentru îmbunătățirea
capacității de management a finanțărilor externe;
- participă în colaborare cu Direcția Proiecte Europene la monitorizarea postimplementare a proiectelor municipiului Iași cu finanțare internațională, în colaborare cu UIPurile, în vederea asigurării respectării prevederilor contractelor de finanțare internațională;
- asigură dezvoltarea metodologiilor de management de proiect pentru municipiul Iași,
cu respectarea normelor metodologice proprii domeniului și standardelor internaționale ale
asociatiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
- realizează în colaborare cu departamentele aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Iași, instituțiile și societățile comerciale din subordinea Consiliul Local al
Municipiului Iași, proiectele de dispoziție ale Primarului Municipiului Iași, pentru înființarea
Unităților de lmplementare a Proiectelor Municipiului Iași, finanțabile/finanțate din fonduri
externe nerambursabile;
- implementează proiectele care au obținut finanțare în cadrul Programelor de
Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, ENPI, URBACT, INTERREG EUROPE, etc.);
- pregătește propuneri de proiecte pentru alte apeluri de proiecte care vor fi lansate în
cadrul Programelor de Cooperare Transnațională în vederea încheierii de parteneriate și
atragerii de finanțări;
- realizează întâlniri periodice cu reprezentanți ai societății civile/investitori/factori de
decizie pentru fundamentarea unor viitoare propuneri de finanțare;
- diseminează rezultatele implementării proiectelor cu finanțare internațională;
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- pregătește informări periodice despre lansarea unor propuneri de proiecte din partea
altor posibili parteneri și analizează oportunitatea încheierii de parteneriate pentru depunere de
proiecte în cadrul Programelor de Cooperare Transnațională;
- întocmește rapoarte periodice privind implementarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 2.2.1
Biroul Cooperare Economică
Biroul este organizat în cadrul Serviciului Implementare Strategii, fiind subordonat
șefului serviciului și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată și
Dezvoltare Urbană, respectiv directorului general al Direcției Generale Tehnice și de Dezvoltare.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; HG
nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii achizițiilor publice.
Atribuțiile specifice biroului sunt:
- asigurarea legăturilor cu structurile de afaceri și de transfer tehnologic existente sub
autoritatea municipiului Iași;
- asigură relația permanentă cu Camera de Comerț și Industrie Iași, participarea și
analizarea propunerilor prezentate de aceasta și comunicarea reprezentantului legal al
instituției;
- asigură colaborarea cu Universitățile din Iași și din centrele Universitare din țară în
scopul transferului de cunoștinte cu aplicație în dezvoltarea economică a municipiului Iași;
- asigură schimbul de informații și propuneri de dezvoltare cu mediul de afaceri structurat
sub diverse forme.
Activitățile efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice vizează:
- identifică și elaborează propuneri de proiecte eligibile pentru finanțare din fonduri
externe, pe baza priorităților din Programul Operațional Regional și din alte documente de
programare;
- realizează toate demersurile pe care le presupune exercițiul de programare, în vederea
asigurării eligibilității proiectelor propuse (completarea și modificarea fișei de proiect,
redimensionarea bugetului solicitat, etc.);
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- participă la implementarea proiectelor de interes regional/local, finanțate din fonduri
externe și/sau bugetul local;
- dezvoltă colaborări cu organisme și instituții similare din țară și Uniunea Europeană;
- întocmeste și fundamenteaza proiectele de hotărâri în domeniul specific de activitate,
pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Iași.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 2.2.2
Biroul Implementare Strategie Urbană
Biroul este organizat în cadrul Serviciului Implementare Strategii, fiind subordonat
șefului serviciului și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată și
Dezvoltare Urbană, respectiv directorului general al Direcției Generale Tehnice și de Dezvoltare.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Ordinul
Ministrului MDRAPFE nr. 3730/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa 4.2 –
POR 2014-2020; Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 3731/21.07.2017 privind aprobarea Ghidului
Solicitantului – Axa 4.3 – POR 2014-2020;
Atribuțiile specifice biroului sunt:
- monitorizarea prin Unitățile de Implementare a derulării proiectelor municipiului Iași
cu finanțare nerambursabilă, conform prevederilor contractelor de finanțare în cadrul POR
2014-2020, Axa 4.2 și 4.3;
- implementarea proiectelor care au obținut finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa 4.2
și 4.3;
- implementarea proiectelor care au obținut finanțare în cadrul Programelor de
Cooperare Transnațională (Sud Estul Europei, URBACT, ESPON, INTERREG EUROPE etc.);
- pregătirea propunerilor de proiecte pentru alte apeluri de proiecte care vor fi lansate în
cadrul Programelor de Cooperare Transnațională în vederea încheierii de parteneriate și
atragerii de finanțări;
Activitățile efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice sunt reprezentate de:
- implementează și actualizează Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană;
- implementează Planul de Acțiune propus în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană;
- colaboreaza și asigură secretariatul tehnic cu Autoritatea Urbană;
- participă la întâlniri de lucru în cadrul proiectelor inițiate de municipiul Iași;
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- asigură legătura între municipiul Iași și Organismele Intermediare și Autoritățile de
Management pe tematica consultărilor pentru elaborarea viitoarelor programe de finanțare și a
ghidurilor solicitantului;
- menține corespondența permanantă cu OI-urile și AM-urile din cadrul programelor de
finanțare;
- monitorizează site-urile de specialitate și comunică departamentelor din cadrul
Direcției noutățile legislative/modificările ordinelor cheltuielilor eligibile/modificările
ghidurilor și notele emise de Autoritatea de Management privind implementarea proiectelor cu
finanțare externă;
- elaboreaza informări referitoare la termenele de realizare a vizitelor reprezentanților
OI-urilor și AM-urilor în cadrul proiectelor municipiului Iași;
- monitorizează, implementează, raportează realizarea proiectelor cu finanțare externă;
-coordonează și conduce activitățile Unităților de lmplementare a Proiectelor
Municipiului Iași, finanțate din fonduri nerambursabile europene;
-asigură dezvoltarea metodologiilor de management de proiect pentru Municipiul Iași, cu
respectarea normelor metodologice proprii domeniului și standardelor internaționale ale
asociațiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
- elaborează fișele de proiect pentru proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă
în cadrul POR 2014-2020, Axa 4.2 și 4.3;
-ține evidența operativă a proiectelor cu finanțare externă, nerambursabilă a
Municipiului Iași, finalizate sau în curs de derulare, stadiul acestora, cu scopul încadrării în
parametrii de timp și valoare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană;
-realizează întâlniri periodice cu reprezentanți ai societății civile/investitori/factori de
decizie pentru fundamentarea unor viitoare propuneri de finanțare;
- pregătește informări periodice despre lansarea unor propuneri de proiecte din partea
altor posibili parteneri și analizează oportunitatea încheierii de parteneriate pentru depunerea
de proiecte în cadrul Programelor de Cooperare Transnațională.
-diseminează rezultatele implementării proiectelor cu finanțare internațională.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 2.2.3
Biroul Mobilitate și Dezvoltare Metropolitană
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Biroul este organizat în cadrul Serviciului Implementare Strategii, fiind subordonat
șefului serviciului și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată și
Dezvoltare Urbană, respectiv directorului general al Direcției Generale Tehnice și de Dezvoltare.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Ordinul
Ministerului MDRAPFE nr. 6438/12.10.2017 de modificare a Ordinului nr. 3729/21.07.2017
privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa 4.1 – POR 2014 – 2020; HCL nr. 401/29.09.2017
de aprobare a PMUD; HCL nr. 402/29.09.2017 privind aprobarea SIDU.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- asigură programarea și implementarea proiectelor de mobilitate din PMUD și SIDU,
finanțate prin POR 2014-2020, prioritatea 4/4.1;
- monitorizarea stadiului proiectelor prin Planul de Masuri a Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană - (SIDU), proiecte ce contribuie la dezvoltarea metropolitană:
Activitățile efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice sunt după cum urmează:
- analizează Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) în concordanță cu cerințele
Uniunii Europene și propune eventuale revizuiri în cazul necorelării acestora;
- analizează posibilitățile de finanțare a proiectelor cuprinse în PMUD și identifică noi
surse de finanțare;
- asigură relaționarea și colaborarea municipiul Iași cu Asociația “Zona Metropolitană Iași”;
- monitorizează stadiul proiectelor prin Planul de Masuri a Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană - (SIDU), proiecte ce contribuie la dezvoltarea metropolitană;
- actualizează portofoliul de proiecte al municipalității în concordanță cu nevoile specifice
existente identificate prin PMUD la nivelul municipiului Iași.
- asigură asistență și consultanță pentru propunerile de programe și proiecte de
dezvoltare locală din Zona Metropolitană Iași;
- verifică documentația elaborată de consultanții prestatori de servicii, din punct de
vedere al eligibilității, conformității administrative, tehnic și financiar, conform ghidurilor
specifice, in scopul accesării finanțărilor;
- monitorizează proiectele în implementare din Zona Metropolitană finantațe din surse
de finanțare externă/buget local;
- comunică permanent cu departamentele Primăriei, cu alte instituții și organizații;
- participă la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional, național și European,
pentru informarea cu privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare;
- asigură consultanță și asistență tehnică în relația cu Organismele Intermediare,
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- pregatește documentele aferente hotărârilor Consiliului Metropolitan, referitoare la
implementarea proiectelor cuprinse în SIDU/alte proiecte care contribuie la dezvoltarea Zonei
Metropolitane (Zona Funcțională Urbană).
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
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de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 2.2.4
Biroul Cooperare Tranfrontalieră
Biroul este organizat în cadrul Serviciului Implementare Strategii, fiind subordonat
șefului serviciului și directorului executiv al Direcției Implementare Strategie Integrată și
Dezvoltare Urbană, respectiv directorului general al Direcției Generale Tehnice și de Dezvoltare.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Programul
Operaţional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 aprobat de Comisia Europeană pe
data de 17.12.2015 prin decizia de aprobare nr. 9155/ 17.12.2015; Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională din Romania;
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- identificarea proiectelor din Programul comun România – Republica Moldova în
conformitate cu SIDU;
- implementarea proiectelor prin pregătirea cererii de finanțare și documentației tehnico
– economice, anexe;
Principalele activități efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice sunt
reprezentate de:
- colectează și centralizează ideile și propunerile de proiecte a t â t de la direcțiile de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Iași/instituţiile din
subordinea Consiliului Local cât și de la potenţiali parteneri localizaţi în regiunea Nord-Est, în vederea
inițierii și promovării de proiecte cu finanțare externă;
- monitorizează prin Unitățile de Implementare, derularea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă cu impact transfrontalier la nivelul municipiului Iași, conform prevederilor
contractelor de finanțare;
- asigură dezvoltarea metodologiilor de management de proiect pentru municipiul Iași, cu
respectarea normelor metodologice proprii domeniului și standardelor internaționale ale
asociațiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial;
- participă la întrunirile organizate de UIP-urile responsabile de realizarea proiectelor
transfrontaliere, pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din cererile de finanțare
internațională și dispunerea măsurilor care se impun;
- asigură relațiile directe cu Finanțatorii externi/Autoritatea de Management a
Programului/Secretariatul Tehnic Comun (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Iaşi) implicaţi în derularea contractelor de asistență financiară internațională pentru proiectele
derulate de municipiului Iași;
- diseminează rezultatele implementării proiectelor cu finanțare din Programul
Operaţional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020;
- participă la seminarii, conferințe și întâlniri la nivel regional, pentru informarea cu
privire la oportunitățile încheierii contractelor de finanțare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
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- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 2.3
Compartimentul Management Financiar
Compartimentul Management Financiar este organizat în cadrul Direcției
Implementare Strategie Integrată și Dezvoltare Urbană , fiind subordonat directorului executiv,
respectiv directorului general.
Cadrul legal care reglementează înființarea și funcționarea la nivelul administrației
publice locale a compartimentului este reprezentat de: HG nr. 399/2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2014; HCL de
aprobare a fiecărui proiect ce urmează a fi implementat;Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;Legea bugetului de stat pentru anul
bugetar in curs;HCL privind aprobarea bugetului local pentru anul in curs, cu rectificările
ulterioare; OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțare și plata cheltuielilor;
Atribuțiile specifice compartimentului vizează:
- asigurarea managementului financiar pentru proiectele cuprinse în portofoliul SIDU.
Compartimentul Management Financiar desfășoară următoarele activități:
- identifică sursele de finanțare interne și externe (fonduri europene, naționale, buget
local, investiții private, parteneriate public-privat) pentru programele și proiectele necesare
implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Iași;
- urmărește realizarea obiectivelor din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
municipiului Iași, în colaborare cu Serviciul Implementare Strategii;
- inițiază propuneri de proiecte în aplicarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
municipiului Iași, în colaborare cu Serviciul Implementare Strategii;
- participă, în colaborare cu Serviciul Implementare Strategii, la scrierea și depunerea
proiectelor stabilite pentru accesarea fondurilor interne și externe nerambursabile;
- participă la diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene,
ADR-uri și ministere, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor legale legate de accesarea și utilizarea
Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local;
- urmărește respectarea actelor normative în materie și aplicarea hotărârilor Consiliului
Local al Municipiului Iași;
- contribuie la elaborarea și prelucrarea listelor obiectivelor de investiții din fonduri
europene/internaționale nerambursabile, precum și din alte surse;
- participă în procesul de selecție a proiectelor, prin verificarea conformității acestora în
ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor;
- fundamentează și prevede în bugetul local fonduri pentru finanțarea proiectelor
propuse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Iași, respectând termenele și
procedurile legale de elaborare și adoptare a bugetului;
- participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor
și a proiectelor de hotărâri, când este cazul);
- realizează monitorizarea tuturor plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile,
cofinanţare alocată de la bugetul de stat, contribuţie proprie, atât în lei, cât şi în euro;
- elaborează documentaţia financiar-contabilă necesară secţiunii financiare din
Rapoartele intermediare şi finale privind justificarea utilizării asistenţei financiare
nerambursabile primite şi a contribuţiei proprii utilizate în procesul implementării proiectului;
- întocmește cererile de plată/rambursare ce vor fi transmise finanțatorului;
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- realizează operaţiunile privind închiderea finanţării;
- analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în buget a diferitelor categorii de
cheltuieli conform legii;
- întocmește documentele de plată (ALOP) în sistemul SAP și le înaintează împreuna cu
toate documentele justificative necesare către serviciile de specialitate, în vederea efectuării
plăților, pentru contractele gestionate;
- efectuează rectificările bugetare care se impun, virările de credite, repartizarea pe
trimestre și utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării ordonatorului de credite;
- întocmește situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii,
conform reglementărilor precizate de legislaţia în vigoare;
- întocmește ”Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii”
conform reglementărilor precizate de legislaţia în vigoare, pentru fiecare contract care urmează
a se încheia, precum şi pentru fiecare act adiţional care modifică valoarea contractului iniţial,
pentru cheltuielile aferente investiţiilor;
- urmărește sub aspect valoric şi al termenelor de execuție, derularea contractelor de
furnizare de bunuri, de prestări servicii şi execuție de lucrări încheiate;
-realizează cash-flow-ul în conformitate cu sursele de finanțare prevăzute în contractele
de finanțare;
- operează și gestionează în sistemul SAP înregistrările privind creditele de angajament
și creditele bugetare pentru fiecare proiect în parte;
- centralizează plățile efectuate pe fiecare proiect în parte și întocmește situații ori de
cate ori este necesar, la cererea OI, AM sau a organelor de control cu atribuții privind verificarea
utilizării fondurilor europene;
- propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăților, sau după caz, aplicarea de
penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;
- verifică și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de
bună execuțe în condițiile prevăzute în contractele încheiate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Persoanele responsabile din cadrul compartimentului au obligația de a întocmi ori de
câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, vor
evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XIX - 3
Direcția Proiecte Europene
Direcția Proiecte Europene este constituită ca parte a Direcției Generale Tehnice și de
Dezvoltare, fiind coordonată de un director executiv și având în structură Serviciul
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Monitorizarea Implementării şi Postimplementării Proiectelor Europene, coordonat de un
şef serviciu.
Baza legală care reglementează activităţile specifice ale Direcţiei Proiecte
Europene este reprezentată de: Legea privind promovarea aplicării strategiilor de
management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale nr.
339/2007; Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006; Legea privind dezvoltarea
regională în România nr. 315/2004; OUG 35/2009 privind reglementarea unor masuri
financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar; Ghidurile generale şi
specifice ale solicitantului aferente Programelor Operaţionale 2014 – 2020.
Atribuţiile specifice Direcţiei Proiecte Europene vizează următoarele aspecte:
- Monitorizarea asigurării de către Municipiul Iaşi, prin compartimentele specializate pentru o perioada de minim 5 ani de la finalizarea implementarii proiectelor - a evidenţei,
păstrarii, gestionării şi mentenanţei corespunzătoare a obiectivelor realizate/reabilitate prin
proiecte şi a documentelor legate de acestea, precum şi accesul la documente, în vederea
îndeplinirii clauzei 28 din contractul de finanțare;
- Monitorizarea elaborării, actualizării, implementării şi revizuirii de documente
strategice (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă,
Planuri de Dezvoltare Locală / Regională etc.);
- Iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
- Asigurarea colaborării Municipiului Iaşi cu instituţii şi organisme implicate în
dezvoltarea urbană durabilă.
XIX – 3.1
Serviciul Monitorizarea Implementării şi Postimplementării Proiectelor Europene
reprezintă un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei Proiecte Europene, care
are ca atribuții:
- Monitorizarea continuarii proiectelor implementate (pe toată perioada durabilităţii
proiectelor), a valorificarii și abordarii integrate a rezultatelor și după încetarea finalizării
nerambursable în baza rapoartelor managerilor de durabilitate;
- Monitorizarea menținerii indicatorilor post-implementare, a stadiului valabilității
garanțiilor de bună execuție, iar daca este cazul, stadiul sub-proiectelor, în stadiul postimplementare al proiectelor în baza rapoartelor managerilor de durabilitate;
- Asigurarea evaluarii impactului proiectelor din punct de vedere social (pentru
comunitatea locală), economic, precum și din punct de vedere al mediului înconjurator, dacă
este cazul.
Principalele activități realizate sunt:
- monitorizarea asigurarea accesului autorităţilor abilitate/desemnate cu atribuţii de
audit, verificare şi control la toate datele si informatiile necesare desfasurarii activitatii acestora;
- monitorizarea implementarii recomadarilor rezultate in urma misiunilor de
audit/verificare a atributiilor delegate/misiunilor de verificare efectuate de organismele
abilitate/desemnate in acest scop, in conditiile si la termenele prevazute in cadrul acestora;
- monitorizarea asigurării de către Municipiul Iaşi, prin compartimentele specializate pentru o perioada de minim 5 ani de la finalizarea implementarii proiectelor - a evidenţei,
păstrarii şi gestionării corespunzătoare a documentelor legate de activităţile pe care le
coordonează, precum şi accesul la acestea, în vederea îndeplinirii clauzei 28 din contractul de
finanțare;
- iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
- realizarea operaţiunilor obligatorii de management financiar al proiectelor/strategiilor
iniţiate de Direcţia Proiecte Europene şi colaborarea cu compartimentele specializate ale
Municipiului Iaşi;
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- participarea la evenimente de informare şi/sau analiză, grupuri de lucru, la diferite
niveluri (intern, local, regional şi internaţional);
- centralizarea ”Rapoartelor privind durabilitatea investiției”, informarea OI/AM despre
evenimentele/ problemele care generează un impact în sustenabilitatea proiectelor;
- pregătirea de informări referitoare la termenele de realizare a vizitelor
reprezentanţilor O.I.-urilor şi A.M.-urilor în cadrul proiectelor Municipiului Iaşi;
- iniţierea procedurii de arhivare a documentelor aferente activitatii, in conformitate cu
legislatia nationala si comunitara relevanta;
- monitorizarea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă conform metodologiei aprobate si transmise de AMPOR, realizarea
raportarilor strategice transmise catre AMPOR, conform metodologiei aprobate si transmise de
AMPOR şi ADR, în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- monitorizarea actualizarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planului de
Acțiune propus în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană conform metodologiei
aprobate si transmise de AMPOR şi ADR, în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- monitorizarea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Iaşi şi a Zonei Metropolitane Iaşi conform
procedurii specifice, în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- monitorizarea implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila;
- evaluarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă conform procedurii specifice în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- realizarea de rapoarte periodice privind implementarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- monitorizarea elaborării strategiilor şi planurilor de dezvoltare locală şi revizuirea
periodică a acestora, în baza rapoartelor compartimentelor de specialitate;
- monitorizarea depunerii proiectelor prioritare de finanțare aferente Documentului
justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020, în baza rapoartelor
compartimentelor de specialitate;
- acordarea de sprijin pentru implementarea dezvoltării urbane durabile în perioada
2014-2020;
- monitorizarea Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 20142020 inclusiv a proiectelor prioritare (ex. stadiul proiectelor, respectarea graficului de
pregătire/depunere a proiectelor aferente, etc.), în baza rapoartelor compartimentelor de
specialitate;
- furnizarea de sprijin privind elaborarea/actualizarea/modificarea documentelor
programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020;
- monitorizarea site-urile de specialitate şi comunicarea către celelalte departemante ale
Direcţiei şi/sau către alte departamente din cadrul Municipiului Iaşi a noutăţilor
legislative/modificărilor ordinelor cheltuielilor eligibile/modificărilor ghidurilor solicitantului şi
notele emise de A.M. privind implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
- asigurarea legăturii dintre Municipiul Iasi și ZMI;
- desfasurarea de activitati de documentare pentru problemele de dezvoltare
metropolitană în colaborare cu ZMI;
- participarea la elaborarea de analize, studii si documente de sinteza;
- participarea in diferite grupuri de lucru relevante, la nivel national, regional, local;
- participarea la întâlniri de lucru în cadrul proiectelor iniţiate de municipalitatea
ieşeană;
- participarea la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, pe tematici de
interes pentru Municipiul Iaşi;
- participarea la seminarii, conferinţe şi întâlniri la nivel regional, naţional şi european,
pentru informarea cu privire la dezvoltarea durabilă a Municipiului Iaşi;
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- asigurarea colaborării între Municipiul Iaşi, Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi şi
Organismele Intermediare şi Autorităţile de Management pe tematica consultărilor pentru
elaborarea viitoarelor programe de finanţare şi a ghidurilor solicitantului;
- menţinerea corespondenţei cu O.I.-urile şi A.M.-urile din cadrul programelor de
finanţare;
- asigurarea unei relatii de colaborare și consultare permanentă cu celelalte autorități
publice locale sau cu asociații de dezvoltare intracomunitară constituite la nivelul resedinței de
județ;
- asigurarea participării în diferite consorţii pentru proiecte de programe europene;
- realizarea cash-flow-ului în conformitate cu sursele de finanțare prevăzute în
contractele de finanțare;
- operarea și gestionarea în programul SAP a înregistrărilor privind Creditele de
Angajament și Creditele Bugetare pentru fiecare proiect în parte;
- realizarea bugetului estimativ pentru anul următor, a bugetului privind rectificările
bugetare precum și prognozele bugetare pentru anii de implementare;
- constituirea, urmărirea și restituirea garanției de bună execuție în condițiile prevăzute
în contractele derulate;
- realizarea ALOP urilor pe proiect și efectuarea plăților în limita creditelor bugetare
repartizate în anul curent;
- semnarea documentele de plată (facturi) de primire şi verificarea respectarii prețului
contractelor de servicii/bunuri/lucrări pe parcursul efectuării plăţilor;
- realizarea documentației de plată a taxelor conform legislaţiei în cazul contractelor de
execuţie lucrari (ISC, Casa Constructorului);
- centralizarea si urmărirea decontărilor pe fiecare lucrare prevazută în buget pe capitole
bugetare, subcapitole și pe surse de finanțare avându-se în vedere că sursele prevăzute în liste,
reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;
- întocmirea cererilor de plată/rambursare către finanțator;
- urmărirea derularii plăților aferente contractelor de achiziții conform caluzelor
contractuale, în conformitate cu bugetul proiectului;
- centralizarea plăților efectuate pe proiect și întocmirea situațiilor privind stadiul
valoric al proiectului, ori de câte ori este necesar, sau la cererea OI, AM, organelor de control cu
atribuţii privind verificarea utilizării fondurilor europene;
- comunicarea permanentă cu departamentele primăriei, cu alte instituţii şi organizaţii;
- întocmirea de informări, răspunsuri şi alte documente.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai biroului, au obligația de a întocmi ori
de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente,
vor evalua riscurile și vor propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Personalul compartimentului îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniul securității
în muncă, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigură înregistrarea în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XIX – 4
Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu
Serviciul este organizat ca structură distinctă în cadrul Direcției Generale Tehnice și
Dezvoltare, fiind subordonat directorului general.
Activitățile realizate în cadrul serviciului privesc:
- supravegherea din punct de vedere tehnic si contractual, a lucrarilor realizate in cadrul
proiectelor pe care le implementeaza ;
- monitorizarea progresului proiectelor pe care le implementeaza si raportarea acestuia;
- administrarea si managementul financiar al fondurilor aferente proiectelor pe care le
implementeaza;
- furnizarea periodica a rapoartelor de desfasurare a activitatilor din cadrul proiectelor si
a altor informatii catre autoritatea de management si catre autoritatea contractanta;
- gestionarea contractelor de lucrari si servicii;
- elaborarea documentatiilor aferente cererilor de plata si rambursare;
- atestarea tehnica, procedurala si contabila a documentelor de fundamentare a platilor
aferente proiectelor pe care le implementeaza;
- actualizarea periodica a rapoartelor de progres, a procedurilor de implementare si a
altor documentatii solicitate de Autoritatile de Management;
- respectarea normelor impuse prin manualul de identitate vizuala aferent programului
care asigura finantare UE;
- realizarea campaniei de constientizare a cetatenilor privind introducerea noului sistem
de management al deseurilor - strategia zero deseuri;
- implementare, monitorizare Plan local de actiune pentru mediu PLAM;
- elaborare,implementare si monitorizare Plan de calitate a aerului;
- elaborare,implementare, monitorizare Plan de actiune pentru reducerea nivelului de
zgomot în Municipiul Iasi.
-elaborare, implementare si monitorizare regulamente privind protectia mediului
-elaborarea si implementarea proiectelor de hotarare privind aplicarea legislatiei de
mediu.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul servicciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XIX – 5
Serviciul Informatizare
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Serviciul Informatizare este organizat si funcționează ca structură în cadrul Direcției
Generale Tehnice și Dezvoltare, având în subordine Compartimentul Administrare
Infrastructură și Echipamente Informatice și Compartimentul Administrare Baze de Date si
Aplicații Informatice.
Baza legală care reglementează principalele activități realizate în cadrul serviciului este
reprezentată de: HOTĂRÂREA Nr. 1007 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului privind informatizarea administraţiei publice; Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date; Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor)
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- coordonarea și implementarea strategiei de informatizare a administrației publice la
nivelul UAT Municipiul Iași;
- coordonarea exploatării suportului IT din cadrul primăriei;
- coordonarea instruirii personalului și monitorizarea respectării și implementării
procedurilor specifice.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- coordonează şi asigură implementarea Strategiei Guvernului de Informatizare a
Administraţiei Publice Locale;
- asigură continuitatea în funcţionare, securitatea, uşurinţa şi accesibilitatea în exploatare a
sistemelor informatice implementate şi a informaţiilor gestionate;
- coordonează exploatarea şi asigură suportul IT pentru programele informatice aflate in
exploatare în primărie;
- coordonează activitatea de definire de proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice
activităţii IT&C, a lucrului cu echipamentele IT, securitatea datelor, etc.;
- monitorizează respectarea si implementarea procedurilor in cadrul instituției, prin
propunerea de soluții tehnice și aducerea la cunoștință/instruiri ale utilizatorilor privind politicile
de securitate IT&C la nivelul instituției;
- coordonează activitatea de instruire a personalului în utilizarea tehnicii de calcul şi a
aplicaţiilor informatice;
- asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul şi de produse program;
- coordonează activitatea de service calculatoare şi imprimante din cadrul municipalităţii;
- colaborează cu celelalte direcţii şi servicii, în vederea realizării proiectelor care implică
consultanţă şi expertiză de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei;
- asigură suportul necesar în activitatea de culegere de date, birotică, tehnoredactarea
documentelor şi formularelor, salvarea datelor introduse pe echipamentele de tip server;
- coordonează întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de echipamente şi
tehnică de calcul;
- colaborează cu departamentele primăriei pentru elaborarea documentațiilor tehnice și a
caietelor de sarcini pentru produsele program/software;
- coordonează testarea aplicaţiilor informatice din punct de vedere funcţional (la nivel
informatic) şi colaborează cu celelalte departamente din instituţie pentru exploatarea aplicaţiilor
software integrate implementate;
- asigură consultanţă de specialitate pentru exploatarea echipamentelor şi aplicaţiilor
informatice;
- coordonează activitatea de analiză a cerinţelor utilizatorilor pentru implementarea de
funcţionalităţi ale aplicaţiilor informatice existente precum şi activitatea de analiză a cerinţelor
utilizatorilor pentru crearea de noi aplicaţii informatice;
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- asigură avizarea documentațiilor tehnice întocmite de partenerii externi, in vederea
implementării de noi aplicații informatice sau actualizării aplicațiilor informatice existente în
cadrul instituției;
- participă la derularea proiectelor specifice activității de informatică, cât și la cele cu
componente din domeniul IT;
- este responsabilă de conceperea şi implementarea politicilor în domeniul securităţii
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivelul primăriei.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Administrare Infrastructură şi
Echipamente Informatice
Compartimentul este constituit în cadrul Serviciului Informatizare, fiind subordonat
șefului acestuia.
Principalele activități ale compartimentului, în privința administrării
infrastructurii logice și fizice, sunt:
- monitorizarea accesului, disponibilităţii şi securităţii tuturor echipamentelor şi serviciilor
puse la dispoziţie utilizatorilor;
- instalarea, configurarea și administrarea tuturor echipamentelor de procesare, stocare și
comunicații ce asigură buna funcționare a instituției prin intermediul tehnologiei informațiilor;
- administrarea resurselor de Internet ale primăriei – adrese numerice si alfanumerice;
- asigurarea funcționării în parametri optimi a echipamentelor primăriei (servere,
echipamente de comunicații etc.) în toate locațiile instituției;
- asigurarea implementării tehnologiilor informatice si de comunicații, conform politicilor
si strategiilor aprobate;
- asigură si monitorizează exploatarea in parametrii corespunzători a echipamentelor de
calcul, rețelelor locale de calculatoare si aplicațiilor informatice aflate in exploatare;
- asigură consultanţă de specialitate pentru exploatarea echipamentelor informatice;
- asigură legătura cu partenerii furnizori de echipamente de calcul;
- întocmeşte şi actualizează baza de date cu echipamentele existente, intervenţiile
efectuate, pe unităţi ierarhice;
- analizează şi evaluează riscurile legate de securitatea datelor, a programelor şi a
echipamentelor şi înaintează rezultatele persoanelor şi structurilor decidente;
- întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de echipamente şi tehnică de calcul.
Alte activități:
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- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Salariații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai serviciului, au obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Administrare Baze de Date
şi Aplicaţii Informatice
Compartimentul este constituit în cadrul Serviciului Informatizare, fiind subordonat
șefului acestuia.
Principalele activități ale compartimentului sunt:
- realizează activitatea de analiză a cerinţelor utilizatorilor pentru implementarea de
funcţionalităţi ale aplicaţiilor informatice implementate;
- realizează activitatea de administrare baze de date şi aplicaţii informatice;
- asigură consultanţă de specialitate pentru exploatarea aplicaţiilor informatice;
- realizează testarea aplicaţiilor informatice din punct de vedere funcţional (la nivel
informatic) şi colaborează cu celelalte departamente din instituţie pentru exploatarea aplicaţiilor
software integrate implementate;
- întocmeşte instrucţiunile de lucru şi procedurile pentru testarea şi administrarea bazelor
de date şi a aplicaţiilor informatice;
- administrează utilizatorii sistemelor informatice, realizarea și ștergerea de conturi,
resetarea parolelor și includerea utilizatorilor in grupuri, in funcție de drepturile alocate;
- administrarea securității accesului, identificarea și remedierea incidentelor de securitate
la nivelul aplicațiilor informatice administrate;
- administrarea conturilor de mesagerie electronică si pagini web – publicarea si
administrarea conținutului;
- salvarea (back-up), recuperarea si restaurarea datelor pentru serverele care deservesc
aplicațiile informatice;
- pune la dispoziția entităților din cadrul primărie resurse de procesare, stocare și
comunicații, la solicitarea justificată a acestora, ținând cont de resursele disponibile;
- gestionează baza de date cu aplicații informatice și licențele software utilizate in primărie
si asigura urmărirea implementării aplicațiilor în etapele de dezvoltare, testare si exploatare;
- realizează instruirea personalului din cadrul serviciilor în utilizarea aplicaţiilor
informatice implementate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
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Salariații compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai serviciului, au obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, de a evalua riscurile și de a propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XIX – 6
Serviciul Administrativ
Compartimentul Tehnic

Serviciul Administrativ este constituit ca structură este organizat si funcționează ca
structură distincta în cadrul Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, având în subordine
Compartimentul Tehnic.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de: Legea nr.
22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor; Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din
Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii; Legea nr. 82/1991 legea contabilităţii (republicată), modificată prin Legea nr. 259/2007; O.G. nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice; Legea nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 319/2006 – Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă; Legea nr. 16/02.04.1996 a Arhivelor naţionale (cu modificările şi
completările ulterioare); Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Ordinul nr.
106/2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici
care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale împotriva incendiilor; O.G. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; O.G. nr. 108/2001 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice – D.G.P.S.I. – 004, Legea nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; Ordinul nr.
166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente; Legea 481/2004 republicată, privind protecţia
civilă; O.G. nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; O.M.A.I. 886/2005 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei; H.G.
nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării funcţiilor pe care le asigură ministerele şi
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea situaţiilor de urgenţă; O.U.G. nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Atribuțiile specifice serviciului sunt privitoare la:
- gestionarea activităților administrative la nivelul Primăriei municipiului Iași.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt:
- Gestionarea Cap. 51.02 – cheltuieli materiale şi ţinerea evidenţei cheltuielilor
efectuate de instituţie, prin:
- verificarea înregistrărilor în sistemul informatic integrat SAP (modulul MM - Materials
Management, modulul FM - Funds Management şi modulul PM - Plant Maintenance);
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- urmărirea pe articole a tuturor cheltuielilor efectuate, cât şi a disponibilului rămas;
- verificarea documentaţiei utilizate ca suport şi urmărirea încadrării cheltuielilor în
creditele bugetare aprobate;
- planificarea, coordonarea şi controlul activităţii de achiziţie de la furnizori;
- încheierea contractelor cu prestatorii de service pentru echipamentele din dotarea
instituţiei;
- urmărirea modului de cheltuire a fondurilor puse la dispoziţie pentru achiziţionarea de
materiale;
- participarea, prin dispoziţie, la comisiile de licitaţii organizate în instituţie;
- formularea de propuneri pentru executarea lucrărilor de reparaţii ale construcţiilor
existente;
- întocmirea corespondenţei cu beneficiarii: notificări, solicitări documente justificative
complete, întocmire documente de recuperare a sumelor, în cazul nerespectării clauzelor
contractuale, alte documente necesare bunei desfăşurări a activităţii;
- evidenţa şi completarea foilor de parcurs pentru autoturismele existente în parcul auto
al instituţiei; completarea nr. de BCF-uri (bon carburant fix) conform solicitărilor conducătorilor
auto; calcularea consumului de combustibil; operarea în SAP şi deschiderea comenzilor pe luna
în curs; operarea în SAP a preţurilor pentru carburanţi pe luna în curs; urmărirea în SAP a
tuturor operaţiunilor de înregistrare efectuate de către gestionarul care are în evidenţă BCFurile; planificarea şi urmărirea consumurilor şi costurilor carburanţilor;
- gestionarea în SAP a modului MM (sistem eficient care determină necesarul de
materiale, rapoarte privind stocurile, mişcarea acestora cât şi eliberarea lor); înregistrarea
sistematică şi cronologică în sistemul informatic SAP - modulul MM (Management Materials) a
notelor de intrare recepţie (NIR), a facturilor, introducerea şi descărcarea din stoc a
materialelor; înregistrarea în sistemul informatic SAP a tuturor documentelor justificative
privind achiziţionarea formularelor cu regim special şi evidenţa operativă a acestora;
completarea bonurilor de consum; introducerea bonurilor de consum în sistemul MM
(Management Materials); scăderea bonurilor de consum/transfer pe centru de cost/gestiuni în
MM (Management Materials); generarea rapoartelor detaliate sau centralizarea cu privire la
consumurile planificate şi realizate în MM (Management Materials);
întocmirea
caietelor
de
sarcini
privind
achiziţiile
solicitate
de
direcţiile/serviciile/birourile din cadrul instituţiei;
- întocmirea Notelor justificative;
- introducerea în MM (Management Materials) a achiziţiilor conform proiectelor;
- estimarea valorii achiziţiilor;
- recepţionarea, depozitarea şi distribuirea obiectelor care intră în gestiune;
- operarea corespondenţei în Sistemul de gestiune a documentelor;
- participarea la inventarierea anuală (materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe);
evidenţa inventarului pe camere şi completarea acestuia; întocmirea referatelor de necesitate
pentru diverse achiziţii; întocmirea adreselor interne/externe; întocmirea notelor privind
determinarea valorii estimate şi a caietelor de sarcini, în vederea achiziţiei materialelor şi a
formularelor cu regim special, conform programului de achiziţii publice;
- efectuarea lunară a punctajului cu Serviciul Contabilitate pentru corelarea evidenţei
tehnico - operative cu evidenţa contabilă şi depunerea la termenele stabilite a documentelor
justificative privind circulaţia formularelor şi materialelor achiziţionate;
- menţinerea legăturii cu furnizorii de materiale şi urmărirea comenzilor către furnizori;
asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor materiale pentru activitatea instituţiei;
- stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a instituţiei, eşalonat,
conform planului anual de achiziţii;
- analizarea, propunerea şi aplicarea măsurilor pentru utilizarea raţională a materialelor
de consum;
- emiterea unor comenzi la contractele aflate în derulare;
- efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă, cu solicitarea ofertelor de preţ;
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- pregătirea actelor financiare, în vederea înaintării la plată a facturilor de utilităţi şi nu
numai;

- verificarea valorilor financiare înregistrate în facturi, pentru fiecare produs sau
serviciu, conform contractelor de achiziţie întocmite de Serviciul Achiziţii Publice sau conform
referatelor de cumpărare directă.
Verificarea şi propunerea privind estimarea, întocmirea, rectificarea, proiectelor
de buget, la Cap. 51.02 - Cheltuieli materiale, prin: propunerea planului anual de investiţii al
serviciului; urmărirea nivelului soldului la fiecare articol din Cap. 51.02 - cheltuieli materiale
pentru evidenţa internă a serviciului; înregistrarea în sistem a tuturor operaţiunilor care privesc
rectificările bugetare (suplimentările, transferurile sau reducerea bugetului);
- defalcarea cheltuielilor pentru activitatea serviciului şi urmărirea execuţiei
cheltuielilor;
- întroducerea contractelor în sistemul SAP; înregistrarea în FM (Funds Management) şi
MM (Materials Management) a facturilor aferente contractelor în derulare; urmărirea modului
de derulare a contractelor; înregistrarea în FM (Funds Management) a propunerilor de
angajarea cheltuielilor şi angajamente bugetare; înregistrarea în MM (Materials Management) a
comenzilor pentru achiziţii; înregistrarea în MM (Materials Management) a NIR-urilor aferente
facturilor, conform gestiunilor corespunzătoare; înregistrarea facturilor în MM (Materials
Management) şi FM (Funds Management) pentru toate serviciile din cadrul instituţiei;
înregistrarea în MM (Materials Management) sau FM (Funds Management) a ordonanţărilor de
plată;
- centralizarea informaţiilor privind cheltuielile şi veniturile la nivelul modulului CO
(Controlling Management), conform elementelor de cost;
- elaborarea şi menţinerea evidenţei scriptice şi faptice a inventarului mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar din instituţie;
- colaborarea la definitivarea dosarului cu documente întocmite în vederea casării
bunurilor degradate, depistate cu ocazia inventarierii patrimoniului şi efectuarea operaţiilor de
scădere din SAP a casărilor;
- asigurarea înregistrării documentelor, transmiterea spre semnare a dosarelor de
achiziţii;
- asigurarea circulaţiei şi păstrarea documentelor (copii) justificative ce stau la baza
înregistrărilor în contabilitate; îndosarierea corespondenţei şi a documentelor
avizate/soluţionate;
- întocmirea deconturilor şi predarea acestora la contabilitate;
- înregistrarea în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei; înregistrarea facturilor şi
predarea spre decontare la Serviciul Contabilitate; asigurarea fluxului tuturor documentelor în
vederea avizării şi aprobării; primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;
- întocmirea anuală a tematicii orientative de instruire periodică în domeniul P.S.I.-S.U.;
întocmirea anuală a graficului cu periodicitatea efectuării instructajelor în domeniul P.S.I.-S.U.;
verificarea modului de efectuare a instructajului P.S.I.-S.U.: specific locului de muncă, periodic,
special pentru lucrări periculoase; verificarea şefilor de servicii privind aplicarea instructajelor
în domeniul P.S.I.-S.U. ; elaborarea şi înaintarea spre aprobare a programelor de informare şi
educaţie specifică în domeniul P.S.I.-S.U.;
- propunerea anuală a testării, pe baza unor chestionare privind asimilarea cunoştinţelor
de comportare în situaţii de urgenţă a întregului personal din cadrul instituţiei. Rezultatele
obţinute la testare vor fi utilizate la evaluarea nivelului de pregătire a angajaţilor;
- stabilirea locurilor de fumat, a dotării acestora şi responsabilizarea personalului în
privinţa fumatului; întocmirea documentelor şi evidenţelor specifice în domeniul P.S.I.-S.U.
pentru întreaga instituţie; asigurarea verificării, încărcării şi a reparării mijloacelor de P.S.I. din
dotarea instituţiei; asigurarea depozitării şi conservării materialelor achiziţionate, necesare
activităţii de P.S.I.;
- efectuarea transportului auto a cadrelor cu funcţii de conducere, precum şi a
salariaţilor cu funcţii de execuţie, în interes de serviciu;
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- întreţinerea în stare de funcţionare a autovehiculelor repartizate şi verificarea zilnică a
stării tehnice şi estetice (interior-exterior); consemnarea zilnică în foile de parcurs a
kilometrajului de bord al autoturismului şi alimentările cu combustibil; înlocuirea pieselor uzate
şi justificarea cheltuielilor aferente, conform notelor de constatare şi referatelor aprobate;
- asigurarea funcţionării instalaţiilor de emisie-recepţie în cadrul evenimentelor
organizate de instituţie; înregistrarea şi prelucrarea audio şi video a şedinţelor de CL, a
audienţelor, a conferinţelor de presă, cât şi a altor evenimente organizate de instituţie;
supravegherea şi întreţinerea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice;
- efectuarea reparaţiilor: mobilier, ferestre, uşi, înlocuirea componentelor degradate, a
broaştelor, a geamurilor, a butucilor de yale, a şildurilor, a mânerelor etc.; transportarea
mobilierului, a tehnicii de calcul, manevrarea consumabilelor achiziţionate;
- participarea la activităţi tehnice cu ocazia organizării unor evenimente în cadrul
instituţiei;
- asigurarea întreţinerii curăţeniei, folosind materialele de igienizare primite lunar de la
magazia instituţiei, atât în timpul programului de lucru, cât şi în cadrul programului de
permanenţă sau cu ocazia organizării în instituţie a unor evenimente;
- multiplicarea formularelor pe aparatul tip risograph; xerocopierea actelor la solicitarea
direcţiilor/serviciilor/birourilor; efectuarea lucrărilor de tăiere a formularelor şi imprimatelor,
conform modelelor; capsarea sau legarea bonierelor, a registrelor, a carnetelor de somaţii, a
proceselor-verbale; predarea lucrărilor realizate la termen, pe bază de proces-verbal;
completarea şi listarea unor documente personalizate; proiectarea machetelor, implementarea
şi dezvoltarea de aplicaţii şi baze de date comune documentelor emise sau completate de
instituţie; evidenţa computerizată a referatelor şi a proceselor-verbale, a solicitărilor de tipărire
pentru documentele tipizate pe servicii/direcţii, precum şi a consumului de hârtie aferent.
Alte activități:
- colaborarea cu Biroul Monitorizarea Punerii în Aplicare a Hotărârilor Judecătoreşti cu
privire la: monitorizarea activităţii desfăşurată de contravenienţi/persoanele condamnate în
folosul comunităţii conform O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării
unei activităţi în folosul comunităţii; întocmirea pontajului pentru activităţile desfăşurate în
folosul comunităţii
de către contravenienţi/persoanele condamnate; comunicarea cu
reprezentantul Biroului Monitorizarea Punerii în Aplicare a Hotărârilor Judecătoreşti în
eventualitatea în care, pe durata efectuării muncii/activităţii de către contravenienţi sau
persoanele condamnate în folosul comunităţii, se produc anumite incidente sau modificări
procedurale;
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XX
Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat
Direcția Evidență Patrimoniu public și Privat este organizată ca structură distinctă,
coordonată de un director executiv, aflată în subordinea directă a Primarului municipiului Iași.
Direcția are în componența ei următoarele compartimente de specialitate: Serviciul
Evidență Patrimoniu Public și Privat, în subordinea căruia au fost înființate și funcționează
Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie și Compartimentul Evidență
Patrimoniu în Administrare Delegată.
XX - 1
Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, fiind
condus de un șef de serviciu, subordonat directorului executiv și având în subordine : Birou
Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie, Compartiment Evidență Patrimoniu în
Administrare Delegată .
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului, respectiv biroului și
compartimentului din subordine este reprezentat de: Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; HG 548/1999 privind aprobarea
Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; Legea 287/2009 privind Codul Civil; Legea nr.
7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciară; O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului
şi al unităţilor administrativ – teritoriale; O.U.G. nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; H.G. nr. 168 din 14 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legea
1/2011 – Legea Educatiei Nationale; Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata; Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările
ulterioare; O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local; H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor-cadru de aplicare a OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.24/2000
privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare ; Hotarari de
consiliu local sau de guvern cuprinzand inventarul domeniului privat si public al Municipiului
Iasi; HG nr. 2139/2004 pentru aprobrea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe; Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată; H.G. nr. 1031/1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- gestionarea evidenţei patrimoniului public şi privat al Municipiului Iaşi şi prezentarea
oportunităţilor de valorificare eficientă a acestuia;
- efectuarea operatiunilor de inventariere/scoatere din inventar a bunurilor aflate in
patrimoniul public şi privat al Municipiului Iaşi, darea în administrare, in folosinţă, in concesiune
etc. a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Iaşi, precum si achizitia unor bunuri care vor
intra in patrimoniul acestuia;
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt următoarele:
- gestionează evidența patrimoniului public şi privat al Municipiului Iaşi;
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- operează modificări în evidenţa patrimoniului public şi privat al Municipiului Iaşi, pe
baza documentelor înaintate de serviciile de specialitate, în urma emiterii actelor privind
schimburi de terenuri, emiteri titluri de proprietate, vînzări/cumpărări imobile, retrocedări
terenuri şi clădiri, achiziţionări/casări ale diverselor mijloace fixe, etc. modificand şi valorile de
inventar acolo unde este cazul;
- comunică DGEFPL, Serviciul Contabilitate, modificările intervenite în evidenţa
patrimoniului, cu documentele justificative anexate; colaborează cu Serviciul Contabilitate,
pentru corelarea evidenţei tehnico-operative cu cea contabilă (în contul sintetic) ;
- întocmeste/semnează proiecte de hotărâri care vizează bunurile din patrimoniul public
și privat al Municipiului Iași, privind: includerea (recepție investiții, cumpărare, donație etc.)
sau excluderea acestora (transmitere, casare etc.);
- întocmeste/semneaza proiecte de hotărâri privind darea în administrare/în folosință a
bunurilor către direcțiile/societățile/instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Iași;
- întocmeste/semneaza proiecte de hotărâri privind bunurile ce fac obiectul unor
contracte de concesiune de servicii publice/contracte de delegare de servicii publice/contracte
de administrare bunuri publice;
- întocmește protocoale/procese verbale privind transmiterea către terți
(direcții/societăți/instituții aflate în subordinea Consiliului Local Iași) a bunurilor conform
hotărârilor de consiliu local;
- preia bunurile in gestiune atunci cand inceteaza contractele de dare in administrare sau
folosintă a bunurilor de către direcțiile/societățile/instituțiile/ concesiune sau delegare de
servicii, etc. de la direcțiile/societățile/instituțiilesubordonate Consiliului Local Iași;
- efectueaza formalitatile pentru darea in administrare, concesiune, folosinta etc catre
alte entitati a acestora, functie de decizia conducerii autoritatii publice locale;
- eliberează adeverinţe pentru atestarea apartenenţei unui bun la proprietatea publică
sau privată a Municipiului Iaşi;
- centralizează inventarele domeniilor public şi privat ale Municipiului Iaşi transmise de
serviciile sau societăţile/instituţiile care le au în administrare; înaintează inventarul
patrimoniului public, cand acesta sufera modificari, Consiliului Judeţean, în vederea atestării
prin Hotărâre de Guvern;
- propune pe baza documentelor de urbanism legal aprobate şi a priorităţilor stabilite de
Consiliul Local declararea utilităţii publice in cazul exproprierii pentru cauze de utilitate publică;
- emite informari către conducerea institutiei, cu solicitarile petentilor, pentru
exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemptiune pentru imobilele declarate monument
istoric in conformitate cu Legea 422/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; comunica
in scris petentilor decizia conducerii institutiei;
- sprijină persoana fizică/juridică autorizată în măsurători cadastrale cu documentele
necesare înscrierii în cartea funciară a bunurilor;
- pe baza informatiilor transmise in scris de catre Serviciul GIS Cadastru dar si a altor
compartimente de specialitate din cadrul Primariei, demareaza procedurile pentru inventarierea
unor terenuri; identifică în teren impreuna cu reprezentantii Politiei Locale si ai Serviciului GIS
Cadastru terenurile ce urmează a fi inventariate;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata a
cheltuielilor efectuate ;
- pe baza propunerilor directiilor/societatilor/institutiilor subordonate Consiliului Local
intocmeste proiectul de hotarare pentru aprobarea casarii unor bunuri din patrimoniu;
- colaboreaza cu Serviciul Contabilitate din cadrul DGEFPL in vederea punerii in aplicare
a legislatiei specifice referitoare la reevaluarea patrimoniului, efectuand demersuri in acest sens;
rezultatele acestei operatiunii se transmit catre DGEFPL pentru inregistrarea in evidenta
contabila a PMI;
- întocmeste referate de actionare in instanta pentru clarificarea situatiei juridice a unor
bunuri in vederea inventarierii acestora in patrimoniul Municipiului Iasi;
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- colaboreaza cu Serviciul Juridic pentru diferitele actiuni in instanta referitoare la
bunurile ce urmeaza a intra in patrimoniul unitatii administrativ teritoriale ;
- iniţiaza proiecte de dispoziţii privind constituirea comisiilor de predare- preluare la
diferite obiective;
- face parte din comisii conform dispozițiilor conducătorului instituției sau hotărârilor de
consiliu local;
- intocmeşte proiecte de hotăriri, dispoziţii, referate potrivit competenţelor;
- iniţiază procedura de achizitii servicii cadastrale, de evaluare, audit energetic si altele
necesare inventarierii bunurilor imobile ;
- inițiază și recepționează documentațiile întocmite de către topograful
autorizat/evaluator/expert auditor etc. în baza contractelor de prestări servicii încheiate și a
comenzilor efectuate și face demersuri necesare pentru plata acestora;
- elaborează şi redactează proiecte de hotărâri de consiliu local privind însuşirea
documentaţiilor cadastrale de: alipire, dezlipire, repoziţionare, apartamentare, ieşire din
indiviziune, etc.;
- participă anual împreună cu celelalte compartimente din aparatul propriu al
consiliului, la procedura de inventariere a patrimoniului instituţiei, procedura initiata de catre
DGEFPL;
- pune în aplicare hotărârile de consiliu local care ţin de activitatea specifica ;
- organizează arhiva proprie pe care o detine în conformitate cu legislatia arhivistica in
vigoare şi regulamentele/procedurile/instructiunile existente;
- tine evidenta bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi, ce sunt date
in administrare cu titlu gratuit catre directii/institutii aflate in subordinea Consiliului Local Iasi :
Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Casa de Cultura a Municipiului Iasi ’’Mihai Ursachi’’,
Ateneul Tatarasi, Directia de Evidenta a Persoanelor, Politia Locala Iasi, Editura Junimea,
Fundatia Hecuba, Directia Crese, unitatile din invatamantul preuniversitar de stat, unitatile
sanitare, etc. ;
- pe baza proceselor verbale de receptie a unor lucrari sau achizitie bunuri, ce se afla sau
vor fi date in administrare cu titlu gratuit catre directii/institutii aflate in subordinea Consiliului
Local Iasi , inaintate de compartimentele de specialitate, stabileste natura juridica a bunurilor, le
preia in gestiune prin salariatul DEPPP cu atributii in acest sens, modifica corespunzator
inventarele,
intocmeste
proiectele
de
hotarare
pentru
darea
in
administrare/folosinta/exploatare, apoi preda bunurile si comunica DEFPL modificarile
produse ;
- intocmeste, in luna decembrie a fiecarui an, raportul anual al Primarului Municipiului
Iasi privind gestionarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al Municipiului Iasi si
il aduce spre cunostinta Consiliului Local al Municipiului Iasi ;
- rezolvă corespondența adresată;
- face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar
desfăşurării activităţii direcţiei;
- colaborează cu serviciile Primăriei, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local
în problemele legate de patrimoniul public sau privat aflat în administrarea acestora;
- îndeplinește orice alte sarcini repartizate de conducerea Direcției;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
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- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 1.1
Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie
Biroul este constituit în cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu Public și Privat, fiind
subordonat șefului acestuia și directorului executiv al Direcției Evidență Patrimoniu Public și
Privat .
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- organizarea evidentei bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi, ce
sunt administrate, prin gestiune directa, de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Fond
Locativ, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia de Arhitectura si Urbanism (structuri
din cadrul aparatului propriu);
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt reprezentate de:
- modifica ori de cate ori este nevoie inventarele, cu intrarile/iesirile de bunuri
comunicate de structurile de specialitate (servicii /directii);
- efectuează demersurile necesare în vederea atribuirii numerelor de inventar şi stabilirii
valorii pentru mijloacele fixe;
- colaborează cu DGEFPL - Serviciul Contabilitate pentru corelarea evidenţei tehnicooperative cu cea contabilă;
- ţine evidenţa proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de
investiţii/modernizare sau achizitie bunuri ce se afla sau vor fi exploatate in gestiune directa,
inaintate de compartimentele de specialitate, ;
- stabileste natura juridica a bunurilor si gestionarul, modifica corespunzator inventarele
si comunica DEFPL modificarile survenite pentru inregistrarea in contabilitate ;
- după înregistrarea acestora în evidenţa contabilă a PMI, transmite câte un exemplar
structurii de specialitate şi gestionarului/reponsabilului mijlocului fix;
- face parte din comisiile special constituite pentru preluarea/predarea/darea în
administrare prin gestiune directă a bunurilor din patrimoniul Municipiului Iași;
- sprijină persoana fizică/juridică autorizată în măsurători cadastrale cu documentele
necesare înscrierii în cartea funciară a bunurilor;
- participă anual împreună cu celelalte compartimente din aparatul propriu al consiliului,
la procedura de inventariere a patrimoniului instituţiei, procedura initiata de catre DGEFPL;
- pune în aplicare hotărârile de consiliu local care ţin de activitatea specifica ;
- întocmeşte diverse rapoarte şi situaţii;
- rezolvă corespondenţă adresată;
-efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata
cheltuielilor efectuate de birou;
- organizează documentele din cadrul biroului în conformitate cu legislatia arhivistica in
vigoare şi regulamentele/procedurile/instructiunile existente;
- execută și alte sarcini stabilite de șeful de birou și ceilalți șefi ierarhici;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
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și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Personalul biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XX – 1.2
Compartimentul Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată
Compartimentul este constituit în cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu Public și
Privat, fiind subordonat șefului acestuia și directorului executiv al Direcției Evidență Patrimoniu
Public și Privat .
Atribuțiile specifice compartimentului vizează:
- organizarea evidentei bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Iaşi, ce
sunt administrate, prin gestiune delegata, de catre societatile subordonate Consiliului Local Iasi :
SC Citadin SA, Societatea Compania de Transport Public Iasi, SC Salubris SA, SC Servicii Publice
SA, SC Ecopiata SA, SC Veolia Energie Iasi SA, SC Apavital SA sau altele asemenea.
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt reprezentate de:
- modifica ori de cate ori este nevoie inventarele, cu intrarile/iesirile de bunuri
comunicate de serviciile de specialitate/directiile;
- colaborează cu DGEFPL - Serviciul Contabilitate pentru corelarea evidenţei tehnicooperative cu cea contabilă;
- pe baza proceselor verbale de receptie a unor lucrari sau achizitie bunuri ce se afla sau
vor fi exploatate in gestiune delegata, inaintate de compartimentele de specialitate, stabileste
natura juridica a bunurilor, se preia in gestiune, modifica corespunzator inventarele si comunica
DEFPL modificarile survenite pentru inregistrarea in contabilitate, urmand a intocmi proiecte de
hotarare pentru darea in administrare/folosinta/concesiune etc. ;
- face parte din comisiile special constituite pentru preluarea/predarea/darea în
administrare prin gestiune directă a bunurilor din patrimoniul Municipiului Iași;
- sprijină persoana fizică/juridică autorizată în măsurători cadastrale cu documentele
necesare înscrierii în cartea funciară a bunurilor;
- pe baza propunerilor înaintate de societățile din subordinea Consiliului Local face
demersurile necesare cu privire la casarea unor bunuri din inventar, cu întocmirea
documentelor necesare;
- participă anual împreună cu celelalte compartimente din aparatul propriu al consiliului,
la procedura de inventariere a patrimoniului instituţiei, procedura initiata de catre DGEFPL;
- pune în aplicare hotărârile de consiliu local/hotărârile judecătorești care țin de
activitatea specifică;
- întocmeşte diverse rapoarte şi situaţii;
- rezolvă corespondenţă adresată;
-organizează documentele în conformitate cu legislatia arhivistica in vigoare şi
regulamentele/procedurile/instructiunile existente;
- realizează și alte activități repartizate de șefii ierarhici;
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Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Personalul compartimentului, în colaborare cu ceilalți membri ai biroului și serviciului,
are obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXI
Direcția Fond Locativ
Direcția Fond Locativ este organizată ca structură distinctă, coordonată de un director
executiv, aflată în subordinea directă a Primarului municipiului Iași.
Direcția are în componența ei următoarele compartimente de specialitate: Serviciul
Administrare Spații cu Destinația de Locuințe, în subordinea căruia a fost înființat și
funcționează Biroul Evidență Solicitări Locative, Biroul Monitorizare și Exploatare
Locuințe,
în subordinea căruia au fost înființate și funcționează Compartimentul
Monitorizare Juridică și Economică și Compartimentul Monitorizare Tehnică, Serviciul
Asociații Proprietari, Compartimentul Personal Auxiliar.
Atribuțiile specifice direcției, derivând din scopul înființării acesteia (prin HCL nr.
133/2017), vizează: administrarea, gestionarea, închirierea, concesionarea, întreţinerea şi
vânzarea fondului locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi.
Directia Fond Locativ gestioneaza patrimoniul imobiliar format din:
- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public
al Municipiului Iasi sau al Statului Roman cu destinatia de locuinta/aferente locuintei şi sunt în
administrarea instituţiei;
- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul privat
al municipiului Iasi sau al Statului Roman, cu destinatia de locuinta/aferente locuintei, imobile
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, clădiri patrimoniu, clădiri monumente istorice;
- alte contrucţii şi terenuri care fac parte din domeniul privat al Municipiului Iasi;
- alte bunuri realizate prin investiţii de interes public local aprobate conform legii si
primite in administrarea/gestionarea directiei;
- alte bunuri imobiliare transmise în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local al
Municipiului Iasi.
XXI - 1
Serviciul Administrare Spații cu Destinația de Locuințe
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Fond Locativ, fiind subordonat directorului
executiv al acesteia și având în componență/în subordine Biroul Evidență Solicitări Locative.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului, respectiv biroului din
subordine este reprezentat de: Legea 114/1996***Republicată, Legea Locuintei, cu modificările
si completările ulterioare; H.G. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
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punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996; H.G. 310/2007 pentru
actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte
apartinand domeniului public sau privat al statului; O.U.G. 43/2014 privind durata contractelor
de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta; Legea 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ; H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; Legea 448/2006 privind *** Republicată privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; OUG 40/1999 privind protectia privind
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe; Legea nr.
215/2001 republicată privind administrația publică locală; Legea 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Legea 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; HG 1588/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; Legea 85/1992 *** Republicată privind vânzarea de
locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor
economice sau bugetare de stat; Legea 112/-vanzare imobile; Legea 10/2001 ** Republicată
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala; Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; Legea nr.134/2010
privind Codul de Procedura Civila.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- administrarea fondului de locuinţe (din patrimoniul public, privat al Municipiului Iasi
sau de stat) ;
- monitorizarea tuturor contractelor încheiate pentru exploatarea fondului locativ;
- administrarea creantelor bugetare rezultate din contractele de vanzare cumparare
pana la stingerea integrala a acestora;
- administrarea terenurilor cu destinația de curți/grădini din domeniul privat al
municipiului Iași.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului vizează următoarele:
In domeniul Administrării Fondului de Locuințe:
- întocmeşte contracte de închiriere pentru locuinţe, terenuri cu destinaţia curţi/gradini,
acte adiţionale, fişe de calcul;
- calculeaza chiria si toate modificarile ce intervin conform contractului de inchiriere si
legislatiei in vigoare pe parcursul derularii raporturilor juridice contractuale;
- gestioneaza dosarele tuturor chiriasilor si dosarele imobilelor aflate in administrare;
- organizeaza si tine evidenta clientilor conform titlurilor de creanta emise privind
inchirierea locuintelor si terenurilor;
- gestioneaza clientii privind inchirierea fondului locativ, structurati pe zone ;
- primeşte şi verifică acte pentru modificări contracte de închiriere;
- impreuna cu Biroul Monitorizare Exploatare Locuinte pune în aplicare sentinţele
judecătoreşti;
- întocmeşte dosare pentru predarea imobilelor naţionalizate către foştii proprietari;
- procedează la predarea spaţiilor de locuit noilor chiriaşi;
- transmite către comisiile de specialitate numite prin hotarâri ale Consiliului Local sau
Primar diverse situaţii în vederea rezolvării acestora (atribuiri spaţii libere, schimbări titulari,
includeri/excluderi din contracte, evacuări, recăzări, anchete sociale, cazuri speciale etc) ;
- verifică dacă titularul contractului de închiriere are obligaţiile financiare achitate şi nu
este acţionat în instanţă, îndeplinind astfel condiţiile în vederea perfectării formelor pentru
vânzare;
- efectuează înregistrarea tuturor modificărilor în cărţile tehnice ale imobilelor;
- efectueaza operatiuni privind miscarea mijloacelor fixe (intrări/ ieşiri) aflate in
inventarul directiei;
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- face parte din comisiile alcătuite prin hotărâri ale Consiliului Local Iaşi sau prin
dispoziţii ale Primarului Municipiului Iaşi;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la administrarea în bune condiţii a
locuinţelor;
- informează conducerea direcţiei despre orice neregulă constatată în teren sau în
documente, în vederea luării măsurilor legale;
- monitorizeaza toate contractele aflate in evidenta serviciului ;
- intocmește documentele necesare pentru realizarea lucrarilor de cadastru si
intabularea imobilelor aflate in administrare ;
- intocmeste proiecte de hotarari cu privire la administrarea in bune conditii a
locuintelor ;
- organizează licitații în vederea închirierii locuințelor aflate în proprietatea privată a
Municipiului Iași (tr. I și II – bl. 1004 CUG);
- urmareste starea fizica a imobilelor si sesizeaza serviciile de specialitate despre
necesitatea efectuarii lucrarilor de intretinere, reparatii capitale sau consolidari pentru
imobilele aflate in administrare ;
- inițiază procedura de achiziții servicii cadastrale, arpentaj, de evaluare, audit energetic,
executor judecătoresc, asigurarea locuințelor și alte servicii necesare bunei administrări a
fondului locativ, conform reglementărilor legale în vigoare;
- elibereaza diverse adeverinte la solicitarea chiriasilor ;
- intreprinde masurile tehnic operative, conform legislatiei in vigoare, in situatia
generarii unui incident contractual in scopul solutionarii acestuia ;
- elaboreaza si administreaza baza de date cu privire la contractele aflate in gestiune;
- asigură conservarea arhivei serviciului care se compune din contracte de vânzarecumpărare la Legea nr. 85/1992, Legea 112/1995, cărți tehnice pentru imobilele naționalizate și
trecute în administrarea Statului Roman, contracte de vânzare-cumpărare prin OJCVL (Legea nr.
9/1968), documentații tehnice pentru blocurile care au fost în administrarea DAPPP (fosta RA
Locuința);
- elibereaza duplicate dupa contractele de inchiriere/vanzare la solicitarea titularilor;
- întocmește referate de acționare în instanță a persoanelor fizice care nu respectă
clauzele contractuale și le înaintează către Biroul Monitorizare, Exploatare Locuințe, împreună
cu documentele necesare;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului; întocmeşte informări, situaţii
pentru conducere instituţiei;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la fondul locativ, in
cadrul programului cu publicul;
In domeniul Vânzării Imobilelor cu Destinația de Locuințe:
- înregistrează cereri pentru cumpărarea locuinţelor;
- premergător emiterii contractului de vânzare cumpărare verifică dacă imobilul este
revendicat, dacă este cuprins într-un plan de sistematizare sau dacă sunt îndeplinite condiţiile
legale pentru vânzare;
- întocmeşte contracte de vânzare-cumpărare locuinţe şi anexe, conform legislaţiei în
vigoare;
- întocmeşte acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare;eliberează contractele,
actele adiţionale;
- calculează diferenţele de plată la achitarea integrală;
- verifică în teren sesizările petenţilor, emite note de constatare;
- întocmeşte adeverinţe privind achitarea integrală a preţului locuinţelor;
- calculează preţul de vânzare pentru locuinţe;
- intocmeste balantele analitice pe clienti;
- întocmeşte referate de acţionare în instanţă a persoanelor fizice care nu respectă
clauzele contractuale şi le înaintează catre Biroul Monitorizare, Exploatare Locuinte, împreună
cu documentele necesare;
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- face parte din comisiile alcătuite conform prevederilor hotărârilor Consiliului Local
Iaşi sau din dispoziţiile Primarului Municipiului Iaşi;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la vânzarea de locuinţe;
- pune în aplicare hotărârile de Consiliu Local care ţin de activitatea serviciului ;
- organizează si ţine evidenta clienţilor conform titlurilor de creanţă emise privind
vânzarea locuinţelor;
- răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a
documentelor;
- eliberează, contra cost, copii după documentele existente în arhiva unităţii ;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relaţii cu privire la vânzareacumpărarea locuinţelor;
- emite adeverinte referitoare la raporturile juridice si stadiul indeplinirii obligatiilor ce
le revin in derularea si executarea contractelor, cererea acestora titularilor de contract;
- face propuneri de reguli, proceduri, norme in vederea aplicării judicioase a legislatiei
in domeniul administrarii creantelor bugetare, extrabugetare si a patrimoniului gestionat;
- operează in sistemul informatic integrat intrarile/iesirile sau modificările intervenite
in inventarul bunurilor administrate de serviciu;
- comunică Direcției Evidența Patrimoniu Public și Privat vânzările de imobile din
domeniul privat al Municipiului Iași;
- efectuează, cand este cazul, prin persoane fizice/juridice atestate, evaluarea unor
bunuri, măsurarea si intabularea bunurilor proprietate publică sau privată;
În domeniul Administrării Terenurilor cu Destinația de Curți/Grădini prin vânzare,
închiriere, concesiune sau atribuire în folosinţă gratuită:
- preia cereri, verifică documentaţiile anexe şi situaţia în teren, întocmeşte studii de
oportunitate, caiete de sarcini, rapoarte pentru promovare în şedinţele Consiliul Local,
pregăteşte documentaţiile necesare pentru închirierea, concesionarea, atribuirea în folosinţă
gratuită, sau vânzarea unor terenuri cu destinatia de curti/gradini din domeniul privat al
Municipiului Iasi, întocmeşte contractele de concesiune şi închiriere, de folosinţă gratuită,
protocoale etc.organizează şi gestionează bazele de date privind aceste contracte;
- verifică documentaţia de organizare a licitaţiilor în vederea închirierii, concesionării,
vânzării-cumpărării de bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipilui Iasi, de
licitaţii privind achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii;
- urmăreşte modul de exploatare a suprafeţelor închiriate, concesionate şi modul de
realizare şi de respectare a obligaţiilor contractuale (realizarea intereselor publice şi a
investiţiilor), asumate de către contractanţi;
- conlucrează cu alte servicii de specialitate din institutie pentru colectarea veniturilor
datorate din concesionări şi închirieri terenuri;
- întreprinde măsurile legale necesare pentru eliberarea terenurilor proprietatea
municipiului, ocupate illegal;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
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- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXI – 1.1
Biroul Evidență Solicitări Locative
Biroul este constituit în cadrul Serviciului Administrare Spații cu Destinația de
Locuință, fiind subordonat șefului acestuia și directorului executiv al Direcției Fond Locativ .
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- centralizarea, evaluarea şi ierarhizarea, conform legistaţiei în vigoare, a cererilor
pentru atribuirea spre inchiriere a locuinţelor sociale, a celor din proprietatea privata a statului
sau a Municipiului Iasi (convenabile), de serviciu, ANL, pentru Programul municipal pentru
sprijinirea tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru acordarea
subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr. 12/2007 pentru aprobarea
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt, după cum urmează:
- ţine evidenţa cererilor pentru locuinţe sociale, convenabile, serviciu, ANL, ale
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
conform OUG nr. 74/2007, pentru Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor în vederea
construirii unei locuinţe proprietate personală, pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru
acordarea subvenţiei de la bugetul de stat în conformitate cu Legea nr.12/2007 pentru
aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală;
- analizează documentele depuse de solicitanţi în dosarele de locuinţe şi operează în
fişele de evaluare;
- actualizeaza evidentele informatizate conform solicitarilor inregistrate in cadrul
fiecarui program;
- transpune în sistem informatic fişele de evaluare, în vederea întocmirii listelor de
prioritate, în ordinea punctajelor;
- centralizează documentele ce trebuie supuse analizei comisiilor de specialitate numite
prin HCL sau Dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi;
- realizează toate atribuţiunile de membru sau secretariat în comisiile de specialitate
nominalizate prin HCL sau Dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi;
- efectuează anchete sociale în vederea informării comisiilor de specialitate de atribuiri
locuinţe;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa serviciului;
- întocmeste informări/raspunsuri pentru fişele de audienţă ;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, informatii cu privire la dosarele de
solicitări locative;
- întocmeşte proiecte de hotărâri cu privire la atribuirea locuinţelor, conform
proceselor verbale incheiate de catre comisiile de specialitate;
- pune în aplicare hotărârile ale Consiliului Local care ţin de activitatea biroului;
- elaboreaza si administreaza baza de date cu privire la dosarele aflate in gestiune ;
- asigură conservarea arhivei serviciului;
-elibereaza copii dupa documente ce se afla in arhiva institutiei conform
reglementarilor in vigoare;
Alte activități:
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- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXI – 2
Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe

Compartimentul Monitorizare Juridică și Economică
Compartimentul Monitorizare Tehnică

Biroul este constituit în cadrul Direcției Fond Locativ, fiind subordonat directorului
executiv al acesteia și având în componență Compartiment Monitorizare Juridică și
Economică, Compartiment Monitorizare Tehnică.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului, respectiv pe cele ale
biroului din subordine, este reprezentat de următoarele: Legea nr. 215/2001 republicată
privind administrația publică locală; Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia; Legea 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; Legea 500/2002 privind finanțele publice;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016; Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; Legea
nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedura
Civila; OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Ordinul
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
Legea 422/1991 privind protejarea monimentelor istorice.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- administrarea creanţelor bugetului local pe care le gestionează, rezultate din: închirieri
spaţii cu destinaţie de locuinţă; vânzarea de spaţii cu destinaţie de locuinţa; concesionari
imobile, terenuri, vânzari terenuri aflate in administrare;
- punerea în executare a Hotarârilor judecatoresti cu caracter civil, cu respectarea
drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate;
- iniţierea demersurilor privind recuperarea creanţelor bugetare restante provenite din
activitatea de administrare a imobilelor;
- planificarea si monitorizarea realizării activității de intretinere si reparatii curente la
imobilele aflate in administrare.
Principalele activități realizate în cadrul biroului privesc următoarele:
În domeniul Monitorizării economice:
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- organizează şi ţine evidenţa clienţilor în baza titlurilor de creanţă primite de la Serviciul
Administrare Spatii cu Destinaţie de Locuinţă, de la Directia Exploatare Patrimoniu şi alte
directii;
- actualizeaza evidenţa debitorilor lunar conform titlurilor de creanţe remise precum şi a
borderourilor întocmite de compartimentul de specialitate;
- emite, conform legislaţiei in vigoare si conform contractelor, facturile fiscale;
- remite facturile fiscale sau facturile clienţilor conform prevederilor contractuale;
- emite documentele pentru încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare, în numerar,
prin casieria Directiei Fond Locativ;
-realizează toate operaţiunile în legatură cu încasarea în numerar a creanţelor bugetare si
extrabugetare;
- înregistrează zilnic, în fişe, încasările în numerar în baza borderourilor zilnice de
încasare, respectiv încasările prin decontare bancară sau alte modalităţi de plată stabilite de
lege;
- întocmeşte lunar situaţia soldurilor contului clienţi si clienţi creditori analitic;
- întocmeşte lunar balanţa de verificare analitică pentru contul clienţi şi clienţi creditori
structurată în funcţie de natura veniturilor (pe surse);
-întocmeşte diverse situaţii privind încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare pe
care le gestionează;
- stabileşte chiria pe care o are de plătit chiriaşul funcţie de venitul lunar al acestuia,
conform actelor depuse;
- face propuneri de reziliere a contractelor de închiriere;
- ţine evidenţa fişelor pentru contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate;
-aplică prevederile Legii 227/2015 si Legii 207/2015 cu toate modificările şi completările
ulterioare, pentru încasarea sumelor înscrise in titlurile de creanţă primite de la serviciile si
direcţiile pe care le gestionează;
- emite actele administrative corespunzatoare în vederea colectării creanţelor bugetare si
extrabugetare înscrise in titlurile de creanţă;
- organizează si ţine evidenţa debitelor si a debitorilor pentru care se derulează
procedurile de executare silită;
- calculează penalităţi, dobânzi si majorări de întârziere pentru debite restante până la
stingerea acestora;
- întocmeşte documentaţia privind restituirile de sume încasate necuvenit, rezultate din
activitatea gestionată;
- avizează documentele privind restituirile de sume încasate necuvenit, în numerar sau
prin decontare bancară, emise în cadrul Directiei Fond Locativ;
- gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic integrat privind
propunerea, angajarea si ordonanţarea la plată a cheltuielilor efectuate de D.F.L.;
- gestionează si efectuează operaţiunile în programul informatic privind administrarea
veniturilor şi evidenţa analitică a clienţilor;
- acordă viză de control financiar pentru operaţiunile nominalizate prin dispoziţie;
- face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată;
- centralizează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Directia Fond Locativ;
- îndeplinește activități ce decurg din calitatea de membru în diverse comisii alcătuite
prin HCL sau dispoziţie a Primarului;
- emite adeverinţe referitoare la raporturile juridice şi stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce le
revin în derularea şi executare contractelor, către clienţi la cererea acestora;
- primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea creanţelor, pe
care le gestionează;
- împreună cu celelalte servicii din cadrul Directiei Fond Locativ pune în practică
hotărârile judecătoreşti sau dispoziţiile primarului privind executarea silită pentru
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale;
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- face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislaţiei în
domeniul administrarii creanţelor bugetare şi extrabugetare;
- intreprinde masurile tehnic operative, conform legislatiei in vigoare, in situatia generarii
unui incident contractual in scopul solutionarii acestuia ;
- elaboreaza si administreaza baza de date cu privire la contractele aflate in gestiune;
- răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a
documentelor;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata
cheltuielilor efectuate de birou ;
- efectueaza procedurile de achizitie publica a unor bunuri/lucrari pentru buna
organizare si functionare a directiei.
În domeniul Monitorizării Juridice, activitatea consilierilor juridici din cadrul
compartimentului se desfasoara în oricare din formele prevazute de lege, simultan sau succesiv,
pâna la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitatilor
sau altor sume acordate potrivit legii prin titlu, prin:
- punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; notificarea
actelor judiciare si extrajudiciare; comunicarea actelor de procedura;
- recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
- constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila; orice
alte acte sau operatiuni necesare pentru punerea în executare a Hotarârilor judecatoresti;
- formuleaza contestatii la executare împotriva titlurilor executorii atunci când este cazul
si reprezinta institutia în fata instantelor de judecata;
- urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea celorlalte acte normative care
reglementeaza executarea Hotarârilor judecatoresti civile;
- tine evidenta creantelor stabilite prin hotarari judecatoresti pentru care se face
executarea;
- analizeaza si semneaza documente si contracte repartizate de seful ierarhic superior;
- ofera consiliere juridica in cadrul directiei, asigura îndrumare metodologica si
consultanta juridica în cadrul compartimentelor din cadrul directiei;
- pregateste dosare si reprezinta in instanta, in orice alte actiuni in justitie repartizate de
seful ierarhic;
- reprezinta Municipiul Iasi, Primarul Municipiului Iasi, Primaria si Consiliul Local in
cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata si in fata altor institutii pentru care a primit
delegare in acest sens;
- promoveaza actiuni juridice de orice fel in instanta si solutioneaza petitiile si alte sarcini
primite spre solutionare de la seful ierarhic;
- înregistrează şi soluţionează corespondenţa.
În domeniul Monitorizării Tehnice:
- elaboreaza şi iniţiaza propuneri privind intretinerea si imbunatatirea patrimoniului
gestionat de catre Directia Fond Locativ;
- efectueaza operatiuni privind miscarea mijloacelor fixe (intrări/ ieşiri) aflate in
inventarul directiei;
- verifică starea locuinţelor/a spatiilor aflate in gestiunea directiei;
- întocmeşte schiţe pentru terenuri şi imobile;
- întocmeşte informări, situaţii pentru conducere instituţiei;
- monitorizeaza executarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la imobilele aflate
in administrarea Directiei Fond Locativ, lucrari executate in regie proprie sau de catre alte
entitati;
- urmăreşte starea fizică a imobilelor şi sesizează serviciile de specialitate din cadrul
Primăriei despre necesitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale sau
consolidări pentru imobilele din administrare;
- obţine avizele, acordurile şi autorizaţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru buna
functionare a imobilelor aflate in administrarea Directiei Fond Locativ;
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- evalueaza fondurile baneşti necesare realizării de lucrări de reparaţii; întocmeste
propunerile privind alocarea de resurse financiare de la bugetul local pentru demararea şi
finalizarea unor investiţii;
- elaboreaza propunerile în vederea planificării fondurilor băneşti ce susţin investiţiile
aprobate; consultanţă tehnică pentru serviciile juridice;
- ia masuri pentru asigurarea materialelor necesare executarii lucrarilor specifice cu
respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice;
- primeste documente (referate, facturi, oferte etc.) in vederea achitarii materialelor
achizitionate si le preda spre decontare;
- intocmeste procese verbale de constatare la fata locului in caz de necesitate;
- emite bonurile de consum in vederea eliberarii materialelor din magazie;
- semneaza procese verbale la terminarea lucrarilor;
- intocmeste situatiile de lucrari precum si extrasul de materiale necesare;
- intocmeste centralizatoare cu privire la lucrarile executate in luna curenta;
- asigura materiale igienico -sanitare pentru functionarea corespunzatoare a directiei;
- prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor
necesare achizionarii de materiale, unelte, echipamente de munca si utilaje;
- întocmeşte referate, rapoarte de specialitate, note de fundamentare pentru aprobarea
(avizarea) obiectivelor, potrivit competenţelor legale;
- participa în comisiile de licitaţie ale institutiei;
- obţine, unde este cazul, acorduri/avizele necesare, obţine certificate de urbanism/
autorizaţii de construire/desfiintare;
- preda documentaţia pentru licitare în vederea contractării execuţiei lucrărilor;
- înştiinţeaza Inspectoratului de Stat in Constructii conform reglementarilor legale in
vigoare;
- întocmeşte referatul pentru constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor executate in
cadrul Directiei Fond Locativ (şi recepţia finală);
- urmăreste comportarea în timp a imobilelor administrate de instituţie;
- împreună cu celelalte servicii din cadrul D.F.L. pune în practică hotărârile judecătoreşti
sau dispoziţiile primarului privind executarea silită pentru neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale;
- face propuneri de regulamente, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a
legislaţiei în domeniul administrarii creanţelor bugetare şi extrabugetare;
- intreprinde masurile tehnic operative, conform legislatiei in vigoare, in situatia generarii
unui incident contractual in scopul solutionarii acestuia ;
- elaboreaza si administreaza baza de date cu privire la contractele aflate in gestiune;
- inregistreaza documentelor ce intra/ies in/din cadrul Directiei Fond Locativ in
programul electronic de management al documentelor si inscrierea simbolului
compartimentului abilitat in rezolvarea cererilor;elibereaza bonuri de inregistrare(cu numar si
data inregistrarii) deponentului; asigura aplicarea stampilei institutiei pe documentele eliberate
in regim de registratura;
- elibereaza actele administrative emise de compartimentele de specialitate solicitantilor;
- gestioneaza centrala telefonica si reteaua de telefonie din cadrul Directiei Fond Locativ;
- răspunde de arhiva existentă în cadrul direcţiei: depozitare, conservare etc a
documentelor.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului/compartimentelor componente are
obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității
precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control
intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
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Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate
(pentru compartimentele din subordine, inclusiv pentru Compartimentul Personal Auxiliar).
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXI – 3
Serviciul Asociații Proprietari
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Fond Locativ, fiind subordonat directorului
executiv al acesteia.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de:
- Legea 114/1996***Republicată, Legea Locuintei, cu modificările si completările
ulterioare; H.G. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr.114/1996; Legea 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia; Legea 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala; Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil; Legea
nr.134/2010 privind Codul de Procedura Civila.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- efectuarea controlului/indrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari în
realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin;
- îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor
apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării si
functionarii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;
- atestarea/autorizarea şi evidenţa administratorilor de imobile, persoane fizice si/sau
juridice si urmarirea modului în care se aplică şi se respectă legislaţia specifică în activitatea
asociaţiilor de proprietari, dispoziţiile Primarului şi hotărârile Consiliului local al Municipiului
Iaşi cu referire la obiectul de activitate al directiei.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului sunt următoarele:
- urmăreste aplicarea şi respectarea legislaţiei specifice în vigoare cât si a Hotărârilor
Consiliului Local privind desfăşurarea activităţii unui numar de 2000 de asociaţii de
proprietari/locatari de pe raza administrativ teritorială a municipiului Iaşi;
- îndrumă metodologic asociaţiile de locatari/proprietari din municipiul Iasi privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestora, în scopul realizării sarcinilor şi obligaţiilor
care le revin, potrivit Legii nr. 230/2007 şi a normelor sale de aplicare ; ofera consiliere
solicitantilor in cadrul programului cu publicul;
- realizează înregistrarea, evidenţa, crearea bazei de date şi arhivarea documentelor
cu care lucreaza, în condiţiile legii ;
- efectueaza verificarea modului de organizare si intocmire al documentatriilor
asociatiilor de proprietari/locatari, in conditiile Legii 230/2007; intocmeste Note de
Constatare cu prilejul verificarilor efectuate;
- participa la adunările generale ale proprietarilor, în baza invitaţiilor conducerilor
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sau comitetelor de iniţiativă şi a unor intervenţii în presă în sensul informării cetăţenilor pe
probleme de legislaţie specifică asociaţiilor de proprietari;
- efectueaza deplasări pe teren în vederea efectuării de controale tematice pentru
soluţionarea unor aspecte sesizate, pentru preluarea de documente şi discuţii cu
reprezentanţii asociaţiilor şi participări la adunări generale;
- solutionează corespondenta primită;
- notifică asociaţiile de proprietari în vederea executării lucrărilor de curăţenie de
primăvară, lucrărilor de deratizare, deinsecţie şi dezinfectie, risc seismic şi executarea în
conformitate cu prevederile legale a unor lucrari de intretinere si reparatii la imobilele din
asociaţii;
- verifica dosarele depuse în vederea atestării (pentru administratorii de imobile),
eliberareaza adeverinţe pentru administratori;
- organizeaza sesiunile de evaluare în vederea susţinerii examenului de atestare
administratori persoane fizice si juridice;
- realizează pregătirea documentaţiei, evaluarea şi eliberarea cerficatelor de atestare;
- actualizează baza de date/evidenta informatica cu asociaţiile de proprietari nou
înfiintate;
- ține evidenta administratorilor atestati si a celor cu atestatul suspendat;
- încheie procese verbale de contravenţie si sesizeaza organele competente ale
asociatiilor de proprietari, acolo unde exista suspiciunea de fraudă din fondurile asociatiei;
- întocmeste informari cu privire la aspectele sesizate de catre persoanele care se
inscriu in audientele tinute de catre conducerea institutiei: primar, viceprimari, secretar,
irector de resort;
- organizeaza intalniri intre administratia publica locala Iasi si asociatiile de
proprietari (proprietari si/sau structurile de conducere);
- realizeaza ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local care privesc
activitatea asociaţiilor de proprietari;
- îndruma şi consiliaza proprietarii din cadrul asociaţiilor, comitetelor executive ale
Asociaţiilor de Proprietari, administratorii de imobile, în limita de competenţă conferită de
hotărârile Consiliului Local, dispoziţiilor Primarului, cât şi a actelor normative emise de
forurile legislative superioare;
- initiaza
actiuni
de
monitorizare
a
masurilor
trasate
urmare
a
verificarilor/controalelor, in vederea evaluarii gradului de implementare respectiv
respectare a legislatiei aplicabile in domeniu.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității
precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control
intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a
riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute
în Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași
a verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al
celui de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XXI – 4
Compartimentul Personal Auxiliar
Compartimentul este subordonat si functioneaza sub conducerea si coordonarea
directorului executiv al Directiei Fond Locativ.
Coordonarea personalului auxiliar se realizeaza de catre un functionar din cadrul
Biroului Monitorizare Exploatare Locuinte – Compartimentul Monitorizare Tehnica.
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt următoarele:
- execută lucrari de intretinere, reparatii curente, in regie proprie, pentru spatiile aflate
in gestiunea Directie Fond Locativ;
- participa la actiunile de evacuare si alte lucrari ce privesc buna gestionare a imobilelor
aflate in administrarea Directiei Fond Locativ;
- executa si alte sarcini repartizate de catre conducerea Directiei Fond Locativ.
Secțiunea XXII
Direcția Exploatare Patrimoniu
Direcția Exploatare Patrimoniu este organizată ca structură distinctă, coordonată de
un director executiv, aflată în subordinea directă a Primarului municipiului Iași.
Direcția are în componența ei următoarele compartimente de specialitate: Serviciul
Administrare Spații Comerciale, Terenuri și Alte Bunuri, în subordinea căruia sunt
organizate și funcționează Compartimentul Baza de Agrement Ciric și Compartimentul Personal
Auxiliar, Biroul Avize Mici Întreprinzători, Serviciul Administrare Parcări, în subordinea
căruia se află Compartimentul Parcări de Reședință și Compartimentul Parcări cu Plată.
XXII – 1
Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și
Alte Bunuri
Serviciul este constituit în cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia și având în componență Compartiment Baza de Agrement
Ciric, Compartiment Personal Auxiliar.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului, respectiv compartimentelor
din subordine este reprezentat de: Legea nr.215/2001 privind administraţia publică,
republicata, Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legea
nr.51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; Legea nr.287/2009 privind Codul
Civil;Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura Civila; OUG nr. 68/2008 privind vânzarea
spațiilor cu destinație de cabinete medicale; OUG 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică şi ale HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006; Legea 50/1991 R privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie; HCL nr. 436/18.12.2006 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare pentru închiriere spații cu altă destinație
decât locuință;
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- administrarea mijloacelor fixe – clădiri şi terenuri din domeniul public și privat al
municipiului Iași utilizate de agenţii economici, alte persoane juridice şi fizice autorizate,
precum şi de unele instituţii publice şi colectarea creanţelor bugetare şi extrabugetare rezultate
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din contractele gestionate;
- evidenţierea bunurilor din patrimoniul public şi privat al UAT Municipiul Iaşi , precum
şi din domeniul privat al statului aflate în administrare;
- administrarea bunurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Iasi
reprezentate de: Plaja Nicolina, Strandul Municipal, Stadionul Tineretului, Stadionul Emil
Alexandrescu, Stadionul Tepro, Partia de Schi, grupurile sanitare publice, terenuri cu destinatia
de paduri etc.
Principalele activități efectuate în vederea realizării atribuțiilor specifice vizează:
a. în domeniul administrării spatiilor cu altă destinatie decat locuintă (spatii
comerciale, spatii de productie si prestari servicii, spatii medicale, spatii destinate
procesului de educatie si invatamant, sedii ale institutiilor publice, asociatii, fundatii si
ale firmelor, diverse birouri , etc) :
- inchirieri de spatii cu alta destinatie decat locuintă;
- vanzarea de spatii cu alta destinatie decat locuintă;
- concesionări imobile;
- alte raporturi juridice privind utilizarea patrimoniului gestionat (asocieri, etc.);
- intocmeste contracte de inchiriere, vanzare, comodat, asociere, superficie, servitute,
etc. pentru spatii cu altă destinatie decat locuintă;
- intocmeste acte aditionale la toate tipurile de contracte pe care le gestionează;
- intocmeste fise de calcul pentru folosinta spatiilor;
- realizeaza operatiunile ce decurg din administrarea creantelor bugetare provenite
din inchirierea spatiilor comerciale, concesionarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale,
vanzarea de spatii comerciale conform Legii 550/ 2002, vanzarea de spatii cu destinatia de
cabinete medicale conform OUG 68/2008, respectiv :
 stabileste si inregistreaza sumele din titlurile de creanta in evidenta operativa pe
feluri de venituri dupa natura si sursa lor;
 incaseaza creantele distinct pe conturi corespunzatoare, conform clasificatiei
bugetare;
 monitorizează veniturile provenite din închirierea bunurilor aflate în administrarea
unităţilor subordonate şi virarea cotei datorate bugetului local;
 colecteaza creantele bugetare inclusiv prin executare silita in limitele stabilite in
legislatia specifica in vigoare;
 elaboreaza balantele de verificare analitice lunare, pentru clienti, debitori, clienticreditori,clienti incerti sau in litigiu, clienti si/ sau debitori din operatii in curs de clarificare, pe
feluri de venituri structurate dupa natura si sursa lor de provenienta precum si in concodanta
cu clasificatia bugetara, in vigoare;
 elaboreaza documentatiile pentru virarea sumelor incasate, ce sunt venituri ale
bugetului de stat ( inclusiv virarea TVA );
- intretine si completează baza de date privind numărul de contracte si urmărirea
derulării acestora;
- ține evidenta spațiilor cu altă destinație decât locuință, pe tipuri de proprietate;
- efectuează operatiunile de intrări/iesiri ale mijloacelor fixe in sistemul informatic
existent;
- intocmeste referate de actionare in instantă a agentilor economici pentru
nerespectarea clauzelor contractuale, in vederea rezilierii contractelor, pe care le inaintează, cu
documente justificative în susținere, Serviciului Juridic;
- pune in aplicare sentintele judecătoresti, impreună cu executorul judecătoresc si
celelalte servicii din cadrul institutiei;
- pune in aplicare hotăririle Consiliului Local referitoare la activitatea serviciului;
- verifică in teren spatiile aflate in administrare, din punct de vedere tehnic si al
respectării obiectului de activitate consemnat in contract;
- emite adrese, răspunsuri, instiintări, notificări, somatii, etc;
- verifică in teren sesizările petentilor, emite note de constatare;
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- întocmește documentatia pentru licitatii;
- oferă publicului, prin personalul de specialitate, relatii cu privire la contractele pentru
spatiile cu altă destinatie decat locuintă/terenuri, conform legii;
- indeplineste toate activitățile ce decurg din calitatea de membru in comisiile de
specialitate;
- realizează toate atributiunile de secretariat in comisiile de specialitate (comisiile de
licitatii etc);
- intocmeste proiecte de hotărari cu privire la administrarea in bune conditii a spatiilor
cu altă destinatie;
- emite proiecte de hotărâri, la solicitarea unităților din învățământul preuniversitar de
stat, unităților sanitare și altele, pentru aprobarea închirierii unor suprafețe din imobilele pe
care pe care le gestionează în conformitate cu legislația în domeniu; întocmește balanțele lunare
cu sumele ce trebuie virate către bugetul local de către aceste unități, în conformitate cu
prevederile hotărârilor de consiliu local;
- întocmește regulemente de închiriere a bunurilor date în administrare/gestiune către
direcții/instituții aflate în subordinea Consiliului Local și contractele cadru de închiriere, pentru
aplicarea unitară a legislației în domeniu;
- prezintă situatia activitătii ONG-urilor către comisia constituită prin dispozitia
Primarului in vederea prelungirii/neprelungirii contractelor de inchiriere/folosintă/comodat
pentru anul următor;
- efectuează operatiunile privind propuneri, angajamente si ordonantări la plata pentru
cheltuielile efectuate de serviciu;
- sesizează serviciile de specialitate din cadrul Serviciului Proiecte si Investitii(Tehnic)
despre necesitatea efectuării lucrărilor de intretinere, reparatii capitale sau consolidări pentru
imobilele din administrare;
- organizează activitatea de înregistrare și de soluționare a petițiilor adresate
serviciului;
- informează conducerea directiei despre orice neregulă constatată in teren sau in
documente, in vederea luării măsurilor legale;
- face propuneri de reziliere a contractelor prin emiterea de instiintari, notificari,
somatii, referate de actionare in judecata in vederea recuperarii debitelor neachitate la scadenta
si / sau pentru incetarea, rezolutionarea, rezilierea contractelor in derulare;
- tine evidenta fiselor pentru contractele de vanzare-cumpărare cu plata in rate;
- intocmeste procese verbale referitoare la stabilirea creantelor si accesoriilor
corespunzătoare, urmare verificărilor si constatărilor in teren privind utilizarea patrimoniului si
incasarea sumelor datorate bugetului local;
- aplică legislatia privind societătile comerciale, in cadrul gestionării debitelor, in
procesul declarării insolventei, al inscrierii sumelor la lichidator precum si cel al inregistrării in
evidente a rezultatului lichidării;
- emite documente si aplică prevederile Codului fiscal si de procedura fiscala in
procesul de estimare, propunere, stabilire si colectare a creantelor bugetare gestionate;
- stabilește sume suplimentare prin inspectii si verificări, inclusiv in teren;
- efectuează activităti privind evaluarea si valorificarea bunurilor confiscate sau
abandonate si stingerea debitelor aferente;
- emite adeverinte referitoare la raporturile juridice si stadiul indeplinirii obligatiilor ce
le revin in derularea si executarea contractelor către clienti, la cererea acestora;
- impreună cu celelalte servicii din cadrul institutiei pune in practică hotărarile
judecătoresti sau dispozitiile privitoare la raporturile juridice gestionate;
- face propuneri de reguli, proceduri, norme in vederea aplicării judicioase a legislatiei
in domeniul administrarii creantelor bugetare, extrabugetare si a patrimoniului gestionat;
- operează in sistemul informatic integrat intrarile/iesirile sau modificările intervenite
in inventarul bunurilor administrate de serviciu;
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- efectuează, cand este cazul, prin persoane fizice/juridice atestate, evaluarea unor
bunuri, măsurarea si intabularea bunurilor proprietate publică sau privată;
- indeplineste orice alte sarcini repartizate de conducerea Directiei.
b. în domeniul administrării terenurilor aparţinând domeniului public şi privat
al municipiului Iasi
b.1. administrarea terenurilor proprietate privată a municipiului Iasi prin vânzare,
concesionare, închiriere sau atribuire în folosinţă gratuită:
- preia cereri, verifică documentaţiile anexe şi situaţia în teren, întocmeşte studii de
oportunitate, caiete de sarcini, rapoarte pentru promovare în şedinţele Consiliul Local,
pregăteşte documentaţiile necesare pentru închirierea, concesionarea, atribuirea în folosinţă
gratuită, sau vânzarea unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Iasi, întocmeşte
contractele de concesiune şi închiriere, de folosinţă gratuită, protocoale etc., organizează şi
gestionează bazele de date privind aceste contracte;
- verifică documentaţia de organizare a licitaţiilor în vederea închirierii, concesionării,
vânzării-cumpărării de bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipilui Iasi;
- urmăreşte modul de exploatare a suprafeţelor închiriate, concesionate şi modul de
realizare şi de respectare a obligaţiilor contractuale (realizarea intereselor publice şi a
investiţiilor), asumate de către contractanţi ;
- conlucrează cu alte servicii de specialitate din institutie pentru a colecta cu pondere
maximă veniturile datorate din concesionări şi închirieri terenuri;
- promovează oferte de parteneriat pentru exploatarea bunurilor din domeniul public şi
privat;
- întreprinde măsurile legale necesare pentru eliberarea terenurilor proprietatea
municipiului, ocupate ilegal;
- emite acorduri de bună vecinătate pentru actualizări carte funciară și construire,
pentru ca solicitantul să poată construi până la limita de proprietate;
- elaborează și redactează proiecte de hotărâri de consiliu local privind însușirea
documentațiilor cadastrale de: alipire, dezlipire, repoziționare, apartamentare, dezmembrare,
ieșire din indiviziune etc.
b.2. concesionarea şi închirierea terenurilor aparţinând domeniului public al
municipiului Iasi:
- preia cereri, verifică documentaţiile anexe şi situaţia în teren, întocmeşte studii de
oportunitate, caiete de sarcini, rapoarte pentru promovare în şedinţele Consiliul Local,
pregăteşte documentaţiile necesare pentru închirierea, concesionarea, atribuirea în folosinţă
gratuită a unor terenuri din domeniul public al Municipiului Iasi, întocmeşte contractele de
concesiune şi închiriere, de folosinţă gratuită, protocoale etc., organizează şi gestionează bazele
de date privind aceste contracte;
- verifică documentaţia de organizare a licitaţiilor în vederea concesionării și închirierii
de bunuri aparţinând domeniului public al municipilui Iasi;
- urmăreşte modul de exploatare a suprafeţelor închiriate, concesionate şi modul de
realizare şi de respectare a obligaţiilor contractuale (realizarea intereselor publice şi a
investiţiilor), asumate de către contractanţi ;
- conlucrează cu alte servicii de specialitate din institutie pentru a colecta cu pondere
maximă veniturile datorate din concesionări şi închirieri terenuri;
- acordă asistenţă tehnică de specialitate despre modul de rezolvare a solicitării şi
îndrumă solicitanţii în vederea obţinerii documentelor necesare soluţionării cereriilor lor;
- promovează oferte de parteneriat pentru exploatarea terenurilor aparținând
domeniului public al municipiului;
- întreprinde măsurile legale necesare pentru eliberarea terenurilor proprietatea publică
a municipiului, ocupate ilegal.
Alte activități:
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- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului/compartimentelor componente
are obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul
entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de
control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului/personalul compartimentelor, în colaborare cu ceilalți membri ai
Comisiei de monitorizare, au obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante,
obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune
măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Baza de Agrement Ciric
Compartimentul Baza de Agrement Ciric este parte a Serviciului Administrarea Spații
Comerciale, Terenuri și Alte Bunuri, subordonat șefului de serviciu și directorului executiv.
Atribuții specifice:
- administreaza obiectivele din domeniul public și privat al municipiului la nivelul cărora
se desfasoara activitati economice;
Activitățile realizate în cadrul compartimentului sunt:
- urmărește desfăşurarea în bune condiţii a activităţii la obiectivele din subordine:Baza
de agrement Ciric;
- urmărește obţinerea tuturor avizelor, autorizaţiilor de funcţionare, PSI, protecţia
muncii pentru obiectivele gestionate ;
- urmărește încheierea și derularea tuturor contractelor pentru utilităţi, pază, prestări
servicii, etc. pentru obiectivele gestionate ;
- propune planul de investiţii şi reparaţii pentru obiectivele administrate, urmăreşte
modul de implementare a investiţiilor/reparaţiilor aprobate;
- în vederea deschiderii obiectivelor care au activitate sezonieră, răspunde de efectuarea
tuturor lucrărilor necesare de amenajare, igienizare etc ;
- realizează aprovizionarea obiectivelor din cadrul DAPPP care presteaza servicii catre
populatie cu materiale /obiecte de inventar /mijloace fixe, in vederea desfasurarii activitatii;
- controlează personalul auxiliar şi de pază: comportament, modul de taxare, respectare
program de lucru;
- stabileşte planul de măsuri de urgenţă pentru fiecare obiectiv;
- întocmeşte proiecte de hotărîri privitoare la buna funcţionare a obiectivelor
administrate;
- pune în aplicare hotărârile de consiliu local emise pentru domeniul de activitate;
- efectuează operaţiunile privind propuneri, angajamente şi ordonanţări la plata
cheltuielilor efectuate de birou;
- face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea gestionată;
- întocmeşte procese verbale referitoare la stabilirea creanţelor şi accesoriilor
corespunzătoare, urmare verificărilor şi constatărilor în teren privind utilizarea patrimoniului
şi încasarea sumelor datorate bugetului local;
- face propuneri de reguli, proceduri, norme în vederea aplicării judicioase a legislaţiei
în domeniul administrarii creanţelor bugetare, extrabugetare şi a patrimoniului gestionat;
- verifică activitatea desfăşurată de administratorul fondului forestier;
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- colaborează cu serviciile Primăriei, societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Local
în problemele legate de administrarea obiectivelor;
- ţine evidenţa lunară a încasărilor şi plăţilor efectuate pentru fiecare obiectiv;
- emite Balante de verificare ori de cate ori este nevoie.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Personal Auxiliar
Compartimentul este parte a Serviciului Administrarea Spații Comerciale, Terenuri și
Alte Bunuri, subordonat acestuia și directorului executiv.
Principalele activități realizate în cadrul compartimentului sunt următoarele:
Angajaţii sectorului Plaja Nicolina:
- taxează cetăţenii pentru intreaga gama de servicii ce se pot presta in cadrul acestui
obiectiv;
- asigura buna functionare a instalatiilor de apa sulfuroasa, apa potabila si canalizare;
- asigura curatenia in perimetrul plajei;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de
lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru
justificarea numerarului colectat, in caz de control.
Angajatii Strandului Municipal:
- incasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele
aferente intrarii in incinta, inchirierii de umbrele si sezlonguri etc. ;
- întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a
fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local ;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru
justificarea numerarului colectat, in caz de control;
- asigura buna functionare a instalatiilor de alimentare cu apa, de colectare a apelor
uzate din bazine;
- asigura inlocuirea apei din bazine si curatirea acestora in conformitate cu normelor de
igiena, la termenele stabilite de Directia Sanitara;
- supraveghează si atentionează persoanele care folosesc bazinele de inot asupra
expunerii pericolului de inec, iar in caz de accidente acordă primul ajutor.
Angajatii Baii publice:
- incasează tarifele stabilite de Consiliul Local pentru serviciile prestate în cadrul acestui
obiectiv;
- verifica si semneaza zilnic registrul de casa;
- depune zilnic la casieria centrala sumele incasare prin casieria obiectivului;
- asigura functionarea optima a instalatiilor de alimentare cu apa, de incalzire, de
canalizare şi electrica;
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- asigura curatirea si igienizarea incintei in conformitate cu normele de igiena;
- supravegheaza persoanele care folosesc piscina si le atentioneaza asupra expunerii
pericolului de accidentare ;
- acordă primul ajutor in caz de accidente ;
- supravegheaza clienţii în vederea respectării Regulamentului de funcţionare a Băii
publice şi aplică amenzi în cazul încălcării acestuia.
Angajatii ce deservesc grupurile sanitare publice :
- desfasoara activitati de administrare a acestor bunuri, luand masurile ce se impun in
ceea ce priveste intretinerea, reparatiile şi igienizarea acestora;
- incasează tarifele aferente folosirii obiectivului ;
- întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a
fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de
lucru predau sumele incasate la casieria Primariei.
Angajatii Stadioanelor :
- asigura funcţionarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor acestui obiectiv;
- iau masurile ce se impun pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie a
elementelor de constructie sau de instalatie ale stadionului;
- in cazul folosirii stadionului de catre o organizatie cu profil sportiv, asigura conditiile
optime bunei desfasurari a activitatilor;
- incasează tarifele pentru serviciile oferite ;
- asigura curatenia in perimetrul acestui obiectiv.
Angajatii Pirtiei de schi:
- desfasoara activitati de administrare a bunurilor care alcatuiesc acest obiectiv, luand
masurile ce se impun in ceea ce priveste urmarirea in exploatare a constructiilor, intretinerea si
reparatiile instalatiilor din dotare, precum si a dotarilor specifice acestui obiectiv;
- încasează de la cetatenii care beneficiaza de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele
aferente folosirii pirtiei si a echipamentelor specifice;
- întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a
fondurilor banesti rezultate din incasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;
- primesc bonuri valorice pe baza de proces-verbal, iar la terminarea programului de
lucru predau sumele incasate la casieria Primariei;
- consemneaza suma de bani detinuta de personal, precum si seria acestora pentru
justificarea numerarului colectat, in caz de control;
- asigura curatenia in perimetrul obiectivului.
XXII – 2
Biroul Avize Mici Întreprinzători
Biroul este constituit în cadrul Direcției de Exploatare Patrimoniu, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: O.U.G. nr. 44
/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fiziced autorizate,
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; O.G. nr. 99/2000 (*republicată*) privind
comercializarea produselor și serviciilor pe piață; H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri
a unităților de alimentație publică; HCL nr.120/2007 privind reglementarea autorizării
comerțului de produse și servicii, modificata si completata prin HCL nr.480/2007;Legea
227/2015 privind Codul fiscal; H.C.L. nr. 410/2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor
locale; HCL nr. 72/2009 privind aprobarea modelelor de contract pentru utilizarea locurilor
publice pentru amplasare module; HCL nr. 73/2010 privind aprobarea modelelor de contract
pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasare module carte-presă; HCL nr. 25/2003
privind zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice; HG nr.571/2016 pentru
aprobarea categoriilor de construcții și amenjări care se supun avizării și/sau autorizării privind
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securitatea la incendii; OG nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor
existente,cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
Atribuțiile specifice biroului vizează:
- autorizarea agentilor economici care desfasoara activitatea de comercializare produse
si servicii de piata, inclusiv alimentatie publica in structuri de vanzare fixe pe raza Municipiului
Iasi;
- autorizarea comertului de produse si servicii de piata de pe raza municipiului Iasi (in
zone publice : bazar, târguri, obor, piete agroalimentare, module capsulate omologate, rulote,
chioscuri, terase sezoniere, comercianti flori, frigidere/frigete/lazi frigorifice, porticuri,
automate, alte structuri de vanzare, parcuri de agrement);
- autorizarea altor activitati (comert prilejuit de anumite Sarbatori, activitatea de
trubadur, face painting, targuri comerciale,etc.);
- asistența si reprezentarea persoanelor fizice solicitante în cadrul procedurilor de
obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul comertului;
- emitere acorduri pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii pe raza
municipiului Iasi.
Principalele activități realizate în cadrul biroului sunt următoarele:
- oferă consultanță solicitanților privind modalitațile concrete de organizare si
desfașurare a activităților economice pe baza liberei inițiative și asupra modului de înființare și
funțtionare a societăților comerciale, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- oferă servicii de asistență persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și
întreprinderilor familiale în vederea înregistrării în Registrul comerțului și de autorizare a
functionării lor în conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- realizează masurile de informare a persoanelor fizice si juridice, de instruire a
personalului biroului si a personalului din cadrul Centrului de informatii pentru cetateni privind
autorizarea comertului stradal cu ocazia evenimentelor speciale ( Ziua Indragostitilor, Sarbatori
de Paste, Sarbatori de Craciun, zilele de 1 si 8 martie);
- trimite in scris notificarile privind obligatiile fiscale ce le revin anual tuturor agentilor
economici de pe raza municipiului Iasi care desfoara activitatea de alimentatie publica, pe baza
situatiei actualizate primite de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi;
- intocmește avize de principiu pentru desfasurarea activitatilor comerciale in bazar,
targuri, oboare si pietele agroalimentare ale Municipiului Iasi,pentru puncte de lucru, pentru
comert ambulant sezonier cu ocazia unor sarbatori sau evenimente speciale(zilele de 1 si 8
Martie, Sarbatori de Paste si Craciun, etc.), pentru targuri comerciale, spectacole in aer liber.
parcuri de agrement, circuri ;
- intocmește contracte de folosinta/acte aditionale de folosinta teren aferent
modulelor/tonetelor stradale, teraselor sezoniere, comercializarii de flori naturale, frigiderelor
si frigetelor sezoniere, automate, chioscuri, porticuri, rulote, alte structuri de vanzare;
- emite autorizatii de functionare;eliberează vize anuale pentru comercializarea de
produse si servicii de piata si activitatea de alimentatie publica in Municipiul Iasi;
- emite acordurile pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul
Iasi ;
- rezolva sesizarile cetatenilor referitoare la activitatile pe baza liberei initiative si
functionarii agentilor economici de pe raza Municipiului Iasi, potrivit nivelului de competenta;
- intocmește adrese de raspuns pentru dosarele care nu indeplinesc conditile legale ,din
punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii documentelor depuse;
- intocmeste borderouri de evidenta si opereaza in programul informatic de evidenta al
biroului si in programul SOBIS al institutiei circuitul documentelor intocmite;
- ofera asistenta si reprezentare persoanelor fizice solicitante in cadrul procedurilor de
obtinere a autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului in conformitate cu OUG 44/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
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- primeste, verifica si ordoneaza documentatia solicitantilor pentru inregistrare si
autorizare ;
- remite cererea de inregistrare in Registrul comertului si de autorizare a functionarii,
insotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent; efectueaza
corespondenta cu acesta in scopul obtinerii inregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea
certificatului de inregistrare si a celorlalte acte, in original ;
- remite solicitantului actele in original primite de la registrul comertului, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din
partea acestuia ;
- tine evidenta pe calculator a tuturor solicitantilor reprezentati la ORC si actualizeaza
zilnic baza de date;
- centralizeaza si supune dezbaterii cererile adresate Comisiei de analiza a situatiei
amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza
Municipiului Iasi ;
- colaboreaza cu serviciile de specialitate si organele de control abilitate pentru
rezolvarea sesizarilor privind autorizarea agentilor economici de pe raza municipiului Iasi;
- impreuna cu serviciile de specialitate si organele de control abilitate rezolva sesizarile
privind amplasarea modulelor/tonetelor in teren ;
- intocmeste inventarul modulelor/tonetelor/rulote/chioscuri/alte structuri de vanzare;
- rezolva sesizarile si reclamatiile repartizate biroului, rezolva fisele de audiente
repartizate biroului;
- intocmeste raport de activitate lunar si anual, dupa caz;
- participa la organizarea anuala a « Sarbatorilor Iasului »;
- preda la Centrul de Informatii pentru Cetateni - Registratura Generala a Municipiului
avizele de principiu, autorizatiile de functionare si vizele anuale ale acestora, respectiv
Serviciului Venituri din Contracte - contractele de folosinta teren/actele aditionale.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor se implică în derularea licitației, daca este membru al comisiei sau asigură
secretariatul comisiei;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXII – 3
Serviciul Administrare Parcări
Compartimentul Parcări de Reședință
Compartimentul Parcări Publice cu Plată

Serviciul este constituit în cadrul Direcției de Exploatare Patrimoniu, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia și având în componența sa Compartiment Parcări de
Reședință, respectiv Compartiment Parcări Publice cu Plată.
140

Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului, respectiv compartimentelor
din subordine este reprezentat de: Legea nr. 215/2001, cu completările și modificările
ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Legea nr.448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea 189/2000- privind
drepturile veteranilor si vaduvelor de razboi, fostilor detinuti politici – atribuire locuri de
parcare gratuit; HCL nr. 300/2013 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a
domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iași, HCL nr.
125/2014 pentru modificarea și completarea HCL 300/2013.
Atribuțiile specifice serviciului vizează:
- administrarea unor bunuri din patrimoniul public și privat al municipiului Iaşi
respectiv parcări de reședință și parcări publice cu plată.
Principalele activități realizate în cadrul serviciului, prin compartimentele
componente sunt următoarele:
În domeniul Parcărilor de Reședință:
- identifică și verifică dacă locația respectivă se încadrează în categoria parcărilor de
reședință conform HCL 125/2014,
- verifică situația juridică a terenului la compartimentele de specialitate;
- întocmește documentația tehnică (schița) necesară organizării licitației în vederea
închiriererii parcărilor de reședință;
- întocmește caietul de sarcini, referat de aprobare licitație, publică anunțul în presa
locală, pe site-ul propriu al Primariei Iași și prin afișare la scările de bloc aferente parcării de
reședință;
- participă prin funcționarii publici numiți ca membri în comisiile de licitație, respectiv
asigură secretariatul comisie;
- încheie contracte de închiriere/acte adiționale asigurând semnarea și transmiterea
acestora către petenți;
- emite avize la locurile de parcare pentru persoane juridice;
- se implică în derularea licitației, daca este membru al comisiei, respectiv asigură
secretariatul comisiei;
- încheie contractul de închiriere/act adițional, îl semnează, îl transmite către petent;
- emite avize la locuri de parcare pentru persoanele juridice;
- atribuie locuri de parcare de reședință în mod gratuit persoanelor care beneficiază de
drepturile stipulate în Legea nr.448/2006;
- desfășoară program cu publicul pentru rezolvarea solicitărilor de închiriere parcări de
reședință ;
- organizează activitatea de înregistrare și soluționare a corespondenței adresate
serviciului; asigură emiterea de adrese, răspunsuri, înştiinţări, notificări, somaţii, dispoziţii de
urmărire, etc;
- organizează şi ţine evidenţa chiriilor în baza contractelor de închiriere și avizelor ;
- actualizează evidenţa debitorilor lunar, conform titlurilor de creanţe;
- emite facturile, conform legislaţiei în vigoare și contractelor;
- realizează toate operaţiunile în legatură cu încasarea în numerar a creanţelor bugetare
si extrabugetare;
- efectuează operaţiunile privind debitarea creanţelor datorate, pe scadenţe conform
titlurilor de creanţă şi/sau legislaţiei în domeniu;
- înregistrează zilnic în fişe, încasările prin decontare bancară sau alte modalităţi de plată
stabilite de lege;
- întocmeşte lunar balanţa de verificare analitică pentru chirii parcări;
- întocmeşte diverse situaţii privind încasarea creanţelor bugetare;
- face propuneri de reziliere a contractelor de închiriere;
- întocmește și avizează documentele privind restituirile de sume încasate necuvenit, în
numerar sau prin decontare bancară, emise în cadrul D.E.P.;
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- întocmeşte referate de acţionare în instanţă a persoanelor fizice/agenţilor economici
pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în vederea rezilierii contractelor, pe care le
înaintează, cu documente justificative ataşate, juristului desemnat a se ocupa de această
activitate;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea direcţiei.
În domeniul Parcărilor Publice cu Plată:
- răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii parcărilor cu plată ;
-asigură amenajarea locurilor de parcare, instalarea şi întreţinerea sistemelor de
semnalizare şi dirijare a circulaţiei în parcările publice;
- eliberează tichete/abonamente;
- se îngrijește de marcarea corespunzătoare în parcările cu plată şi pe partea de carosabil
destinată parcărilor cu plată;
- pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activităţile desfăşurate;
- soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la activităţile derulate ;
- monitorizează activitatea de parcare în parcările publice ;
- verifică modul de folosire de către utilizatori a parcărilor publice;
-participă în baza protocoalelor încheiate la controalele efectuate de Poliția locală a
Municipiului Iași sau de Poliția Rutieră privind modul de utilizare a parcărilor cu plată şi a altor
locuri publice, acțiuni de control finalizate cu aplicarea de sancţiuni în cazul opririi / staţionării
/parcării neregulamentare;
- îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea direcţiei.
Angajații din parcările cu plată:
- încasează de la cetațenii care beneficiază de serviciile oferite de acest obiectiv tarifele
aferente intrării în incinta parcării;
- întocmesc documentele necesare unei gestiuni conforme cu prevederile legale a
fondurilor banesti rezultate din încasarea tarifelor stabilite de Consiliul Local;
- consemnează suma de bani deținută de personal, precum și seria acestora pentru
justificarea numerarului colectat, în caz de control;
- asigură fluidizarea circulației în parcare;
- asigură curățenia în perimetrul acestui obiectiv.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului/compartimentelor are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
Șeful serviciului/personalul compartimentelor componente, în colaborare cu ceilalți
membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări
relevante, obiectivele specifice, lista de activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va
propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor se implică în derularea licitației, daca este membru al comisiei sau asigură
secretariatul comisiei;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XXIII
Direcția Generală Economică și de
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Finanțe Publice Locale
Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale este organizată în directa
subordine a Primarului municipiului Iași, fiind condusă de un director general.
În cadrul direcției generale sunt organizate și funcționează:
1. Activitatea Economică, structură cu rang de direcție, condusă de un director
executiv, aflată în subordinea directorului general, formată din 3 servicii, fiecare condus de un
șef.
2. Activitatea de Taxe și Impozite Locale, structură cu rang de direcție, condusă de un
director executiv, aflată în subordinea directorului general, formată din 4 servicii și 3 birouri,
fiecare din ele fiind conduse de un șef de serviciu/birou.
3. Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice și Juridice, structură condusă de un șef de
serviciu, funcționând în subordinea directorului general.
4. Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat, structură condusă de un
șef de birou, funcționând în subordinea directorului general.
5. Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice, structură
subordonată direct directorului general al direcției, condusă de un șef de serviciu și având în
componență/subordine: Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice și Biroul Executare
Creanțe Bugetare Persoane Juridice, conduse la rândul lor de șefi de birou.
Secțiunea XXIII – 1
Activitatea Economică
XXIII – 1.1
Serviciul Contabilitate
Serviciul este parte a structurii de Activitate Economică, fiind subordonat
directorului executiv și directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de: Legea
nr.82/1991, legea contabilitatii-republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; OMFP
nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, , cu modificarile si completarile ulterioare; OMFP
nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Atributiile specifice serviciului sunt:
- organizeaza si raspunde de evidenta financiar –contabila a operatiunilor
patrimoniale, asigura evidenta financiar – contabila a proiectelor cu finantare nerambursabila,
gestionate in cadrul serviciului (inclusiv D.E.P.P.P., D.F.L., D.E.P.);
- asigura plata in numerar sau cu ordin de plata a tuturor operatiunilor inaintate
de compartimentele de specialitate din institutie cu respectarea Legii nr. 273/2006, cat si
existenta semnaturilor, vizelor si aprobarilor persoanelor autorizate, pentru furnizorii a caror
evidenta este asigurata in cadrul serviciului;
- organizează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului si de valorificare
a rezultatelor acesteia in evidenta contabila;
- asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor, prin persoanele
desemnate prin dispozitia primarului.
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În vederea indeplinirii atributiilor, salariații Serviciului Contabilitate realizează
urmatoarele activitati:
- organizeaza activitatea de efectuare a platilor si inregistrarea lor privind
cheltuielile materiale si de capital, a subventiilor si proiectelor, avand ca sursa de finantare:
bugetul local, bugetul de stat, excedent, imprumuturi;
- întocmesc documentaţia privind deschiderea de conturi bugetare,
extrabugetare si speciale, la solicitarea compartimentelor de specialitate;
- asigura decontarea sumelor prin bancă şi prin casierie, având a doua semnatură
pe instrumentele de plată, pentru plăţile pe care le efectuează în cadrul serviciului, cu ordin de
plată sau în numerar, din capitolele bugetare repartizate in cadrul serviciului ;
- organizeaza si raspund de evidenţa financiar - contabilă a fiecărui proiect
postaderare si efectuarea platilor pe fiecare capitol bugetar pentru proiectele cu finantare
externa nerambursabila FEN, a caror evidenta contabila este asigurata in cadrul Serviciului
Contabilitate;
- asigura controlul formal si de fond al documentelor in vederea acordarii vizei de
control financiar preventiv;
- întocmesc documente de raportare financiar-contabila,balanta de verificare
pentru fiecare proiect cu fonduri externe nerambursabile gestionat in cadrul serviciului;
- raspund de evidenta contabila a disponibilitatilor existente in conturile deschise
la banci comerciale, in lei si in valuta, pentru fondurile apartinand consiliului local si a caror
evidenta se asigura in cadrul serviciului;
- raspund de evidenta contabila a sumelor reprezentand plati efectuate din
bugetele anilor precedenti si restituite in anul curent in conturile de cheltuieli bugetare sau in
conturi de disponibilitati, corespunzatoare celor din care au fost efectuate platile in anii
precedenti, pentru conturile a caror evidenta este asigurata in cadrul Serviciului Contabilitate;
- raspund de inregistrarea activele fixe necorporale si corporale care alcatuiesc
domeniul privat al statului, domeniul public sau privat al institutiei;
- raspund de evidenta contabila a activelor fixe independent intrate in baza
Procesului - verbal de receptie pentru mijloace fixe independente si inregistrarea lor in Registrul
numerelor de inventar configurat in sistemul informatic SAP;
- raspund de evidenta contabila privind iesirile de active fixe conform Bonului de
miscare a mijloacelor fixe, Facturi de vanzare, Proces – verbal de scoatere din functiune a
mijloacelor fixe;
- verifica si raspund de inregistrarea in evidenta contabila a investitiilor
terminate, receptionate si puse in functiune conform proceselor – verbale de receptie la
terminarea lucrarilor si inregistrarea ca active fixe;
- raspund de inregistrarea lunară a amortizarii activelor fixe corporale aflate in
patrimoniu;
- raspund de inregistrarea rezultatelor reevaluarii activelor fixe corporale aflate
in patrimoniu si inregistrarea diferentelor din reevaluare;
- organizeaza si raspund de evidenta contabila a garantiei de buna executie,
conform clauzelor contractuale pentru fiecare furnizor de active fixe corporale;
- organizeaza si raspund de inregistrarea in evidenta contabila a intrarilor de
materiale, alte valori (bonuri valorice, timbre postale, fiscale si judiciare), a formularelor cu
regim special de înseriere şi numerotare (facturi, chitante, avize de insotire a marfii, bonuri cu
valoare fixa, BCF-uri, etc.) în baza documentelor justificative (note de intrare receptie);
- organizeaza si raspund de inregistrarea in evidenta contabila a consumului
de materiale, in baza bonurilor de consum;
- organizeaza si raspund de inregistrarea in evidenta contabila a stocurilor de
materiale aflate la terţi sau primite de la terti;
- asigura verificarea si controlul documentelor justificative preinregistrate si primite de
la Serviciul Energetic de Utilitati Publice, in vederea efectuarii platilor din bugetul local a
subventiilor pentru acoperirea diferentei de pret la energia termica livrata populatiei;
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- verifica decontul anual definitiv privind subventiile acordate de la bugetul local pentru
energie termica;
- asigura verificarea si controlul documentelor justificative preinregistrate si primite de
la Biroul Reglementare Transporturi Urbane, in vederea efectuarii platilor din bugetul local
pentru gratuitatile pe mijloace de transport in comun la anumite categorii de persoane si
reduceri la abonamente pentru elevi si studenti datorate, conform procesului - verbal incheiat
privind subventia acordata din bugetul local pentru acoperirea diferentei de pret;
- verifica decontul anual definitiv privind subventiile acordate de la bugetul local pentru
transportul public local;
- asigura evidenta avansurilor acordate pentru lucrările de capital, conform clauzelor
contractuale;
- asigura evidenta „Debitorilor – subconsumatorilor de utilitati”;
- asigura inregistrarea si evidentierea surselor pentru acoperirea riscurilor financiare
care decurg din garantarea de catre Consiliul Local Iasi a imprumuturilor contractate de agentii
economici si serviciile publice de subordonare locala;
- întocmesc lunar jurnalul de cumparari TVA pentru achizitiile efectuate de catre
Directia de Exploatare a Patrimoniului;
- asigura evidenta contabila a disponibilitatilor in lei si in valuta existente in conturile
deschise la bancile comerciale pentru proiectele cu fonduri externe nerambursabile, pentru
operatiunile aferente proiectelor cu finantare externa nerambursabila, a caror evidenta se
asigura in cadrul serviciului;
- asigura evidenta contabila a conturilor de evidenta in partida simpla;
- raspund de intocmirea corecta si la timp a balantei de verificare, pana in data de 5 ale
lunii pentru luna precedenta, pentru conturile a caror evidenta este asigurata in cadrul
serviciului;
- verifica si raspund de intocmirea in sistemul informatic integrat SAP a registrelor
contabile Registrul - Jurnal si Registrul – Inventar;
- analizeaza si verifica la termenele legale situatiile financiare si anexele aferente, emise
din sistemul informatic SAP in urma efectuarii inregistrarilor contabile din cadrul serviciului si
le inainteaza Serviciului Buget in vederea centralizarii;
- introduce, verifica si transmite date in Sistemul electronic de raportare a situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice FOREXEBUG;
- efectueaza controlul intern manifestat sub forma autocontrolului, a controlului in lanţ
pe fiecare operatiune economica si documentatie privind angajarea, lichidarea si ordonantarea
cheltuielilor.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de control
intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XXIII – 1.2
Serviciul Buget
Serviciul este parte a structurii de Activitate Economică, condus de un șef de serviciu,
subordonat directorului executiv și directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal care reglementează activitățile Serviciului Buget îl reprezintă: Legea
bugetului de stat pe an; Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale actualizata; HG.
Nr.423/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor aprobate prin lege pentru finantarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul
de masa , precum si metodologia de alocare a acestor sume unitatilor de invatamant de masa; HG
136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard
per/elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din
TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per/elev/prescolar, pentru toti prescolarii si
elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru
cei din invatamantul profesional si liceal acreditat particular si confesional; Legea nr.1/2011
Legea educatiei; Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; Legea 155/2010 Politiei
Locale;Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- întocmirea proiectului/bugetului iniţial şi rectificările pentru bugetul local, bugetul
centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii,
bugetul centralizat al creditelor interne si externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile,
conform Hotărârilor de Consiliu Local si a referatelor aprobate de ordonatorul principal de
credite;
- întocmirea din programul informatic SAP a deschiderilor de credite bugetare pe
capitole bugetare, titluri, surse de venituri, din bugetul local / credite interne si externe al
Municipiului Iasi, Nota justificativa pentru deschiderea de credite, Anexa la Nota justificativa
pentru deschiderea de credite;
- verificarea si centralizarea situatiile financiare lunare ale ordonatorilor secundari si
tertiari de credite;
- asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor prin persoanele desemnate
prin dispozitia primarului.
În vederea indeplinirii atributiilor, salariații Serviciului Buget realizează
urmatoarele activitati:
- creează baza de date pentru fundamentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Iasi urmărind defalcarea cheltuielilor pe : surse, capitole, subcapitole, titluri,
articole, alineate şi paragrafe de cheltuieli, precum şi pe ordonatori secundari si tertiari de
credite;
- asigura controlul formal si de fond al documentelor in vederea acordarii vizei de
control financiar preventiv propriu;
- centralizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor secundari si
tertiari de credite şi ale compartimentelor de specialitate - pentru activitatea proprie a
Municipiului Iasi, urmărind dimensionarea cheltuielilor atat pentru bugetul local cat şi pentru
celelalte bugete;
- centralizeaza propunerile de repartizare a fondurilor din sume defalcate din TVA
pentru finanţarea serviciilor descentralizate pe ordonatori secundari si tertiari de credite,
asigurând corelarea cu sursele de venituri pentru 70 de unitati din învăţământul preuniversitar
de stat, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor, Directia de Asistenta Comunitara, Directia
Creşe , pentru invatamantul particular sau confesional acreditat si pentru finantarea drepturilor
copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale;
- asigură fundamentarea cheltuielilor bugetului general al municipiului, in stricta
corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor (estimate a se realiza);
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- întocmesc proiectele de buget pentru bugetul local, bugetul centralizat al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul centralizat al
creditelor interne si externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul bugetar
urmator, precum si estimarile pentru urmatorii 3 ani, in conformitate cu Scrisoarea Cadru emisa
de Ministerul Finantelor Publice;
- întocmesc Anexele 1-Bugetul local, 1.1-Sectiunea de functionare, 1.2 – Sectiunea de
dezvoltare, 1.3.- Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite, 2-bugetul
creditelor interne si externe, 2.1 sectiunea de dezvoltare, 3 – Bugetul institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Iasi, 3.1 – Sectiunea
de functionare, 3.2 – Sectiunea de dezvoltare, 3.3 – Detalierea veniturilor si cheltuielilor
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe
ordonatori de credite (numerotarea anexelor poate suferi modificari functie de cerintele
legislative). Anexele enumerate mai sus au la baza datele introduse de catre compartimentele de
specialitate in programul integrat SAP;
- asigură repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate pentru activitatea proprie, a celor
pentru ordonatorii secundari și terţiari de credite, în corelaţie cu veniturile bugetului local
posibil de încasat, conform procentelor comunicate de către Serviciul Contabilitatea Veniturilor;
- asigură şi verifică, după aprobare, întocmirea bugetului propriu al Municipiului Iaşi cu
repartizarea pe trimestre în formatul transmis de către Ministerul Finanţelor Publice şi
depunerea lui la Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Iaşi - Activitatea de Trezorerie
si Contabilitate Publica si la Trezoreria Municipiului Iaşi;
- asigură transmiterea in format electronic al bugetului local, bugetului centralizat al
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului
centralizat al creditelor interne si externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile al
Municipiului Iasi, conform programului informatic Foxpro transmis de către Ministerul
Finantelor Publice la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi;
- exporta creditele bugetare si creditele de angajament din sistemul integrat SAP privind
activitatea proprie in PDF inteligent, urmand a fi transmis in sistemul de raportare natioanala
FOREXEBUG;
- introduc in modulul CAB-program FOREXEBUG sumele angajate și receptiile, cu
detalierea in structura clasificatiei bugetare si a bugetului individul inregistrat in sistemul
national de raportare –Forexebug, in vederea intocmirii ordinelor de plata;
- întocmesc şi transmit comunicările de credite bugetare din bugetul local pe titluri de
cheltuieli ordonatorilor secundari si tertiari de credite ai Municipiului Iasi;
- verifică bugetele în programul informatic SAP şi în format scris pentru activitatea
proprie cat si pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite din subordine;
- înainteaza listele de investiţii ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite pe
fiecare sursă de finanţare în vederea aprobării lor de catre ordonatorul principal de credite;
- centralizeaza solicitările de modificare (suplimentare, diminuare, transfer sume între
trimestre) a bugetului propriu al Municipiul Iasi, a bugetelor ordonatorilor secundari si tertiari
de credite în vederea aprobarii propunerilor de catre ordonatorul principal de credite.
Inainteaza propunerile privind virările de credite bugetare ale ordonatorilor de credite din
subordine şi a compartimentelor de specialitate din cadrul Municipiului in vederea aprobarii de
catre ordonatorul principal de credite sau in vederea intocmirii proiectului de hotarare privind
rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi;
- realizează, în cadrul fazei de execuţie bugetară întocmirea dispoziţiilor bugetare,
centralizatoarelor şi ordinelor de plată pentru fiecare ordonator secundar/terţiar de credite cu
specificarea categoriei de cheltuieli care se efectuează şi urmărirea încadrării lor în bugetul
fiecărui ordonator;
- realizează punctaje între situaţia centralizatoare a deschiderilor de credite şi contul de
execuţie de la Trezoreria Municipiului Iasi, pe fiecare capitol şi titlu de cheltuială;
- stabilesc, la finele anului, şi înregistrază excedentul/deficitul bugetar în baza contului
de execuţie bugetară transmis de Trezoreria Municipiului Iaşi;
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- efectueaza modificările ce intervin în structura bugetului local ca urmare a aprobării si
modificarii unor acte normative;
- asigura finanţarea cu ordin de plată a instituţiilor publice din subordine în
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale şi Ordinul nr.
1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea evidentei si
raportarea angajamentelor bugetare si legale;
- verifica zilnic executia transmisa de Trezoreria Municipiului Iasi;
- prezinta zilnic conducerii Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale
disponibilul existent in conturile de Trezorerie ale Municipiului Iasi;
- țin evidenta contabila a conturilor extrabilantiere 8060 ,,Credite bugetare aprobate”,
8061 ,, Credite deschise de repartizat”, 8062 ,, Credite deschise pentru cheltuieli proprii”, 8066 „
Angajamente bugetare” si 8067 „ Angajamente legale”;
- asigura introducerea datelor si verificarea acestora in sistemul informatic integrat SAP
in vederea intocmirii notelor contabile si a balantei de verificare lunare;
- întocmesc dispozitiile bugetare/ordine de plata privind repartizarea creditelor
bugetare pentru urmatoarele capitole bugetare: 54.02 Alte servicii publice generale –Directia
Locala de Evidenta a Persoanei; 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – Politia Locala;
65.02 Invatamant; 66.02 Sanatate- Spitalul de Urgenta Sf. Spiridon, Spitalul Clinic de Recuperare,
Spitalul Clinic C.I. Parhon; 67.02 Cultura, receere si religie- Casa de Cultura a Municipiului Iasi,
Editura Junimea, Ateneul Tatarasi transferuri; 68.02 Asigurari si asistenta sociala - Directia
Crese , Directia de Asistenta Comunitara;
- asigură evidenţa analitica a excedentului bugetului local al Municipiului Iasi;
- întocmesc referatul si ordinul de plata privind excedentul bugetului local al
Municipiului Iasi;
- înainteaza Serviciului Contabilitatea Veniturilor adresa referitoare la varsamantul din
sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare in vederea intocmirii ordinului de plata;
- centralizeaza Anexa 30 „ Plati restante „ pentru activitatea proprie si pentru ordonatorii
secundari si tertiari de credite;
- verifica si centralizeaza Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal atat
pentru activitatea proprie cat si pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite;
- verifica si centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale Municipiului Iasi
transmise de ordonatorii secundari si tertiari de credite;
- introduc situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale precum si situatia privind
monitorizarea cheltuielilor de personal, Anexa 30 „ Plati restante „ in programul informatic
FOXPRO comunicat de D.G.R.F.P.Iasi concomitent cu verificarea corelatiilor;
- centralizeaza notele explicative la situatiile finaciare lunare, trimestriale si anuale;
- centralizeaza/ consolideaza codul 57 – Contul de rezultat patrimonial;
- asigura transmiterea corecta si la termen la D.G.R.F.P.Iasi atat in format electronic, cat si
de hartie a situaţiilor lunare, trimestriale si anuale conform reglementarilor legale in vigoare;
- întocmesc decadal prognoza platilor de casa care depasesc limita de 100.000 lei ce
urmeaza a fi inaintata Trezoreriei Municipiului Iasi;
- întocmesc proiectele de hotărâri referitoare la bugetului initial, bugete rectificate,
repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat in anul anterior cat si acoperirea
deficitului sectiunii de functionare si sau dezvoltare în vederea aprobării în plenul Consiliulului
Local;
- realizează lucrările solicitate de alte organe de specialitate ale administraţiei centrale
de stat (Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
Consiliul Judetean Iasi, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice,
Camera de Conturi, ş.a.);
- introduc in programul informatic FOXpro transmis de MFP - Bugetul de razboi;
- asigură consultanţă ordonatorilor secundari si tertiari de credite pe probleme bugetare,
în toate fazele – elaborare, execuţie, încheiere a exerciţiului bugetar;
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- realizează intervenţii la Directia Generala Regioanala a Finanţelor Publice pentru
suplimentarea bugetului local, în vederea asigurarii finanţării anumitor activităţi;
- transmit lunar la Serviciul Informatizare si la Centrul de informare cetateni, in vederea
publicarii pe Site-ul Municipiului Iasi cat si http://uat.mdrap.ro/ a bugetelor de venituri si
cheltuieli , a situatiilor finaciare trimestriale cat si a indicatorilor de venituri si cheltuieli;
- asigura respectarea legalitatii tuturor operatiunilor economice.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 1.3
Serviciul Financiar
Serviciul este parte a structurii de Activitate Economică, condus de un șef de serviciu și
subordonat directorului executiv și directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal al activităților desfășurate este reprezentat de: Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind
finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 82/1991 – Legea
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OMFP nr. 1917/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia; OMFP nr. 2021/2013 – modificarea si completarea contabilitatii institutiilor publice
aprobate prin OMFP nr. 1917/2005; HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
HG nr. 1860/2006 HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului; Legea nr.22/1969 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;
Decret nr. 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa; Ordonanta Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Atribuțiile specifice serviciului sunt:
- asigura inregistrarea operatiunilor economice in evidenta financiar – contabila in
conformitate cu prevederile legale in domeniu utilizand conturile din Planul de conturi in
vigoare si cu respectarea algoritmului de inregistrare in programul informatic, pentru capitolele
si subcapitolele repartizate;
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- asigura efectuarea platilor, intocmirea si verificarea documentelor financiar-contabile
specifice : fise cont, balanta parteneri, balanta de verificare lunara, Anexa 7, evidenta analitica a
conturilor sintetice, intocmire instrumente de plata : dispozitie de plata/incasare, ordin de plata
tip trezorerie, cec pentru numerar, dispozitie de plata valutara externa, ordin de schimb valutar,
pentru capitolele si subcapitolele repartizate;
- asigura activitate de incasari si plati si evidenta contabila a mijloacelor banesti aflate
in casieria centrala;
- asigura implementarea sistemului national de raportare a situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice FOREXEBUG, conform calendarului transmis de Ministerul Finantelor
Publice;
- asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor prin persoanele
desemnate prin dispozitia primarului.
În vederea indeplinirii atributiilor, salariații Serviciului Financiar realizează
urmatoarele activitati:
- înregistreaza in evidenta contabila si platesc: drepturi salariale ale angajatilor din
aparatul propriu , din bugetul local, de la capitolul 51.02.10 « Autoritati publice » pe structura
clasificatiei bugetare la salarii, a diferentelor stabilite in baza hotararilor judecatoresti, alte
drepturi stabilite in baza prevederilor legale(tichete de vacanta, etc.); deplasari in tara din
capitolul bugetar 51.01.03 articol bugetar 20.06.01 si 87.04.00 articol bugetar 20.06.01 cat si a
diurnei din capitolul bugetar 51.01.03. articol bugetar 10.01.13; avansuri deplasari in strainatate
si diurna pentru deplasari aferente din capitolul bugetar 51.01.03 articol bugetar 20.06.02 si
capitolul bugetar 87.04.00 articol bugetar 20.06.02 cat si a diurnei din capitolul bugetar
51.01.03. articol bugetar 10.01.13; indemnizatia administratorului special pentru S.C. « CET
IASI » S.A si a administratorului special pentru R.A.T.P. din capitolul bugetar 51.01.03.
art.20.30.30; indemnizatii ale membrilor comisiilor constituite in baza Legii 550/2002 si a OUG
68/2008 din capitolul bugetar 51.01.03. art.20.30.30; cheltuieli materiale din capitolul bugetar
54.02.20 « Alte servicii publice generale » pozitia « Sarbatori si alte evenimente publice
desfasurate in Municipiul Iasi » conform actiunilor aprobate in buget ; dobanzi, comisioane si
alte costuri aferente creditelor interne si externe cat si aferente emisiunii de obligatiuni
municipale din capitolul bugetar 55.02 « Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi »;
cheltuieli materiale si de capital din subcapitolul bugetar 61.02.05 « Protectie civila si protectia
contra incendiilor »; salarii pentru angajatii Bazei de Agrement Ciric pe structura clasificatiei
bugetare subcapitolul 67.05.03 articolul bugetar 10; cheltuieli materiale si de capital efectuate in
cadrul Bazei de Agrement Ciric (domeniul 1600) capitolul bugetar 67.05.03 pe articolele
bugetare aferente operatiunilor; alte cheltuieli : cultura, recreere si religie pentru subcapitolele
bugetare 67.05.01 « Sport »- Alte cheltuieli « Asociatii si fundatii »(59.11)- Fundatia Sportul
Iesean; 67.06.00 Servicii religioase – Sustinerea cultelor 59.12; 67.50.00 « Alte servicii in
domeniul culturii, recreerii si religiei « – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei
59.11. « Asociatii si fundatii » si 20.30.30 Cheltuieli materiale pentru actiuni culturale;
subcapitolul bugetar 67.05.02 Tineret – articolul bugetar 59.11 Asociatii si fundatii( proiecte
culturale derulate in baza legii 350/2005); proiecte sociale din subcapitolul bugetar
68.50.50.59.11 Asistenta sociala – Asociatii si fundatii ; cheltuieli materiale pentru Turism
capitolul bugetar 87.04.00 articol 20.30.30 « Alte cheltuieli potrivit dispozitiilor legale»; ajutoare
pentru daune provocate de calamitati naturale din capitolul bugetar 87.02. 00 Alte actiuni
economice- 59.02 Alte cheltuieli ; rambursarea imprumutului acordat de BERD contract
nr.12979/2007 ; rambursarea imprumuturilor acordate conform prevederilor OUG nr. 3/2013
privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie si OUG
2/2015 Conventie de imprumut 547376/99877/2015 MFP; rambursarea imprumutului
contractat de la BRD(contract nr. 48/66429/2011) ; rambursarile din contractul de refinantare
cu BERD(contract nr. 45615/2013) ; rambursarea imprumutului din emisiunea de obligatiuni
seria 1 si seria 2 ; rambursari pentru imprumuturi contractate in anul curent in conditiile legiioperatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila (pentru care este desemnat
responsabil plati in echipa de implemetare un angajat din cadrul serviciului): INTERREG
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Europa – proiect Clean si proiect InnovaSUMP ; cheltuieli materiale din contul extrabugetar
5007 « Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului »;
- asigura intocmirea cec-ul pentru platile zilnice, prin casierie, din cadrul serviciului;
- asigura efectuarea incasarilor si platilor cu numerar in casieria centrala;
- asigura evidenta numerarului din casieria centrala;
- asigura pastrarea in siguranta a numerarului si a altor valori ;
- asigura relatia cu Trezoreria si alte institutii de credit , pentru care este delegata
persoana de la casieria centrala ;
- efectueaza lunar controlul inopinat al casieriei centrale;
- intocmesc monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si pentru
angajatii Bazei de Agrement Ciric, alte situatii de raportare pentru cheltuieli de personal;
- asigura controlul formal si de fond al documentelor in vederea acordarii vizei de
control financiar preventiv;
- intocmesc documentatia de plata pentru salariile angajatilor din aparatul propriu
capitolul bugetar 51.01.03 Autoritati executive art.10 « Cheltuieli de personal » reprezentand
restul de plata : pe card sau cu numerar prin casierie cat si pentru angajatii Bazei de Agrement
Ciric ;
- efectueaza retineri din salarii pentru salariatii institutiei : popriri, rate, pensii
facultative, chirii, garantii materiale, CAR, sindicat, etc. in baza adreselor primite de la executori
judecatoresti sau de la diversi creditori, din capitolul bugetar 51.01.03 articol bugetar 10 pe
structura clasificatiei bugetare in concordanta cu sumele din Recapitulatia statelor de salarii
lunare si din Impartirea bugetara conform clasificatiei bugetare pentru salarii, pentru salariatii
din aparatul propriu cat si pentru Baza de Agrement Ciric;
- asigura evidenta contabila a garantiilor materiale retinute de la gestionari in baza
contractelor de garantie intocmite, cu respectarea prevederilor Legii 22/1969 ;
- asigura evidenta activelor financiare – « Titluri de participare » pentru societatile
comerciale la care Consiliul Local este actionar cat si pentru aportul la asociatii si fundatii la
care Consiliul Local este membru fondator : primesc documentele de constituire a aportului in
bani; inregistreaza in evidenta contabila operatiunile de constituire, de actualizare in functie de
venitul net pe actiune; intocmesc corespondenta cu societatile, asociatiile si fundatiile;
intocmesc Anexa 31.b „Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile
administrativ-teritoriale la operatorii economici”la fiecare sfarsit de an;
- efectueaza restituiri garantii participare licitatii depuse de participantii la licitatiile
organizate de Municipiul Iasi prin Biroul Achizitii Publice, Directia Fond Locativ, Directia
Exploatare Patrimoniu, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat din contul 5006” Disponibil
pentru sume de mandat si sume in depozit”;
- întocmeste lunar registrul pentru cumparari aferente operatiunilor efectuate pentru
Baza de Agrement Ciric ;
- întocmeste Balanta de verificare la Baza de Agrement Ciric (domeniul 1600);
- înregistreaza lunar decontul de la SC « Tehnopolis » S.A in baza Contractului de
asociere in participatiune;
- asigura evidenta disponibilitatilor in valuta deschise la institutii de credit pentru
conturile 512040202 licitatii valuta, 512010202 licitatii lei si 512040203 deplasari in valuta, cat si
pentru datoria publica, operatiuni derulate in cadrul serviciului;
- efectueaza punctaj periodic cu D.G.R.F.P. Judetului Iasi pentru verificarea concordantei
sumelor din Fisa platitorului cod fiscal 4541580 pentru salarii si contributii aferente;
- asigura actualizarea sumelor reprezentand despagubiri incasate in baza Legii
nr.10/2001 si evidenta contabila a sumelor incasate si virate la bugetul de stat in termenul legal;
- înregistreaza în programul informatic „Managementul documentelor” in vederea
scaderii (inchiderii) actelor finalizate/rezolvate.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
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procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XXIII – 2
Activitatea de Taxe și Impozite Locale
XXIII – 2.1
Serviciul Încasare Numerar
Serviciul este constituit în cadrul direcției executive de Taxe și Impozite Locale, fiind
subordonat directorului acesteia și directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal al activităților realizate este reprezentat de: Legea nr. 500/2002 privind
finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul
IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.22/1969 cu
modificările ulterioare; Decret nr. 209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa; alte
prevederi legale specifice.
Atribuțiile specifice Serviciului Încasare Numerar sunt:
- organizează şi răspunde de activitatea de încasare în numerar şi prin POS a
impozitelor/taxelor locale şi a altor venituri datorate bugetului local de la contribuabili
persoane fizice şi juridice;
- colectarea impozitelor şi taxelor încasate la punctele de colectare din teritoriu ale
Municipiului Iaşi ( parcări, grupuri sanitare, plaja Nicolina, ştrandul municipal, pârtia de schi,
complexul de agrement Ciric);
- organizeaza si raspunde de operatiunile aferente depunerii numerarului incasat in
Trezorerie;
- răspunde de sumele restituite prin casieria colectoare în baza documentelor emise de
compartimentele de specialitate (restituirile de impozite şi taxe achitate eronat sau în plus la
bugetul local).
In vederea indeplinirii atributiilor ce revin serviciului, angajații acestuia desfășoară
urmatoarele activitati:
- asigură conducerea la zi a evidenţei intrărilor şi ieşirilor de numerar, întocmirea corectă
a registrului de casă, stabilirea soldului zilnic al casieriei;
- asigură arhivarea registrului de casă şi a documentelor justificative;
- depun zilnic cu foaie de vărsământ la Trezozeria Iaşi numerarul încasat de D.G.E.F.P.L. Activitatea de taxe şi impozite reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale
bugetului local prin casierul colector;
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- ridică zinic de la trezorerie extrasele de cont şi le predă serviciului Contabilitatea
Veniturilor, depune la trezorerie ordinele de plată la partea de venituri prin casierul colector;
- depun zilnic borderourile cu sumele încasate prin intermediul cardului bancar la banca
care furnizează, pentru D.G.E.F.P.L. - Activitatea de taxe şi impozite, servicii de acceptare de plăţi
electronice prin POS, SNEP şi e-commerce (eTAX);
- ridică de la banca comercială, menţionată mai sus, extrasele de cont şi le predă
Serviciului Contabilitate Venituri prin casierul colector;
- asigură respectarea şi aplicarea întocmai a Regulamentului operaţiunilor de casă şi a
prevederilor Legii nr. 22/1969 cu modificările ulterioare;
- asigură aplicarea măsurilor privind integritatea şi securitatea numerarului existent în
casieria proprie;
- organizează si răspund de controlul inopinat asupra tuturor casieriilor din incinta
D.G.E.F.P.L. - Activitatea de taxe şi impozite şi de la punctele de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cartiere (Tătăraşi, Nicolina, Păcurari, Alexandru, Frumoasa);
- organizează si răspund de păstrarea în condiţii de securitate a numerarului încasat prin
casieriile proprii ale D.G.E.F.P.L. – Activitatea de taxe şi impozite;
- organizează si răspund de activitatea tuturor casieriilor din cadrul D.G.E.F.P.L.Activitatea de taxe şi impozite;
- verifica si raspunde pentru activitatile privind Polul de Asigurare Impotriva Dezastrelor
Naturale – P.A.I.D. : operare in baza de date, emitere instiintari pentru asigurarile P.A.D.,
corespondenta cu asiguratorii si contribuabilii persoane fizice , constata contraventii si aplica
sanctiunile prevazute de art. 29 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor
impotriva cutremurelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- operează in baza de date, emite instiintari pentru asigurarile P.A.D., corespondenta cu
asiguratorii si contribuabilii.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 2.2
Serviciul Venituri din Contracte
Serviciul este parte a direcției executive de Taxe și Impozite Locale, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia și directorului general al DGEFPL.
Baza legală a activităților realizate în cadrul serviciului este reprezentată de: Legea nr.
500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
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207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea
nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si
completarile ulterioare; alte prevederi legale specifice.
Atribuțiile specifice Serviciului Venituri din Contracte vizează:
- organizarea şi realizarea activității de inregistrare si urmarire a clauzelor financiare din
contractele de folosinta teren/concesiune/asociere din evidenta serviciului;
- declanșarea, în condițiile legii, a procedurii de executare silită și a celorlalte măsuri
destinate stingerii obligațiilor de plată a categoriilor de obligatii de plata gestionate, datorate si
neachitate la termen de catre contribuabilii persoane fizice/juridice;
- organizarea si gestionarea activității privind instituirea taxei speciale de salubrizare,
conform evidențelor transmise de catre operatorul serviciului de salubrizare.
In vederea indeplinirii atributiilor specifice, personalul din cadrul Serviciului Venituri
din Contracte desfasoara urmatoarele activitati:
- asigura evidenta informatizata a contractelor de folosinta teren/concesiune/asociere
teren, a creantelor bugetare aferente acestora, a termenelor de plata, a accesoriilor percepute
pentru neincasarea in termen a creantelor respective , a sanctiunilor de natura financiara pentru
nerespectarea altor clauze contractuale;
- solicita serviciilor de specialitate din Primarie informatii cu privire la situatia
terenurilor in cazul existentei unor cereri de incetare/modificare a contractelor;
- în cazul incetarii contractelor de concesiune procedeaza la notificarea concesionarului ,
administratorului terenului si
Biroului Impunere PF/PJ cu privire la pierderea
valabilitatii/incetarea contractului;
- întocmeste si transmite catre Serviciul Contencios referatele aprobate de ordonatorul
principal de credite in vederea promovarii de actiuni in instanta pentru obtinerea unei hotarari
judecatoresti care constituie titlu executoriu, titlu executoriu ce priveste creantele bugetare
rezultate din raporturi juridice contractuale (contracte aflate in evidentele Serviciului Venituri
din Contracte) neachitate la termen;
- în baza situatiilor transmise lunar de catre SC SALUBRIS SA emite si transmite decizii
de impunere pentru taxa speciala de salubrizare la persoanele fizice/juridice care nu detin
contract cu operatorul serviciului de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate;
- transmite, in conditiile legii, contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere la
Seviciul Contencios in vederea solutionarii acestora;
- asigura incetarea impunerii la plata a taxei speciale de salubrizare pe baza situatiilor
transmise de operatorul serviciului de salubritate;
- înregistreaza si urmareste incasarea sumelor provenite din dispozitiile pentru
recuperarea ajutorului de incalzire acordat necuvenit persoanelor fizice;
- solutioneaza cererile de compensare sau restituire a contribuabililor, intocmeste
documentația pentru transferul sau restituirea sumelor achitate în plus față de nivelul obligației
fiscale;
- declanseaza executarea silita prin transmiterea de somatii si aplica masuri de
executare silita in conformitate cu prevederile din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala pentru sentintele transmise spre executare si pentru alte obligatii de plata
gestionate ( taxa speciala de salubrizare, recuperare ajutor de incalzire);
- raspunde, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea
bunurilor sechestrate in conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;
- întocmeste si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate,
iar pentru creantele bugetare pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si
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verifica anual situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie
a dreptului de a cere executare silita;
- întocmeste si verifica dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a
dreptului de a cere executare silita, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe
fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare
conducatorului unitatii, procedand ulterior la scaderea creantelor prescrise din evidenta
analitica;
- realizeaza declansarea procedurii de insolventa atunci cand este cazul prin intocmirea
unui referat- propunere pe care-l inainteaza Serviciului Contencios;
- organizează şi răspunde de evidenţa analitică a debitorilor aflati in evidenta Serviciului
Venituri din Contracte conform legislatiei in vigoare;
- întocmeşte diverse situatii privind incasarea creantelor pe care le gestioneaza;
- emite lunar facturi , conform legislaţiei în vigoare şi conform contractelor pe care le
gestioneaza Serviciul Venituri din Contracte;
- emite documentele pentru încasarea creanţelor bugetare în numerar, prin casieria
D.G.E.F.P.L.;
- emite adrese referitoare la raporturile juridice contractuale ce sunt in evidenta
serviciului;
- asigura, verifica si raspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei
impozabile;
- efectuează deplasări în teren la debitori, terţi, instituţii bancare, alte instituţii (Oficiul
Registrului Comerţului, Serv. Evidenta Persoanelor, Biroul de Carte Funciară, Judecătorul Sindic,
altele) în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea şi încasarea
creanţelor bugetare precum şi din aplicarea modalităţilor de executare silită;
- asigură închiderea şi deschiderea evidenţei fiscale la sfârşitul şi începutul anului pentru
taxele aflate in administrarea Serviciului Venituri din Contracte;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea unei estimări cu privire la
veniturile realízate atat din contracte cat si din alte obligatii gestionate in cadrul serviciului;
- urmareste respectarea prevederilor financiare ale contractului in scopul identificarii ,
impunerii si sanctionarii celor care nu le respecta si in cazul prevederilor de alta natura decat
financiara, colaboreaza cu serviciile competente in solutionarea si clarificarea acestora;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa fiscala analitica şi cea
contabilă în vederea depistării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- sesizează organele de control specializate din aparatul propriu asupra unor aspecte ce
urmează a fi cuprinse în planul de control al compartimentelor;
- elaboreaza documentaţia privind acordarea de facilitati conform legislaţiei în domeniu;
- asigura solutionarea la termen si conform cu legislatia in vigoare a corespondentei
interne si externe adresate serviciului.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
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- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 2.3
Serviciul Contabilitate Venituri
Serviciul este parte a direcției executive de Taxe și Impozite Locale, fiind subordonat
directorului executiv al acesteia și directorului general al DGEFPL.
Baza legală care reglementează activitățile serviciului o reprezintă: Legea nr. 500/2002
privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; OMFP nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
OMFP nr. 2021/2013 – Modificarea si completarea contabilitatii institutiilor publice aprobate
prin OMFP nr. 1917/2005; Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; alte prevederi legale specifice .
Atribuțiile specifice serviciului sunt reprezentate de:
- realizează/coordonează activitatea de contabilitate a veniturilor, în baza normelor şi
instrucţiunilor specifice, în baza procedurilor operaţionale şi de control specifice;
- asigură legalitatea tuturor operaţiunilor financiar-contabile, la partea de venituri;
- asigură evidenţa analitică pe plătitori, pe fiecare fel de venit, a încasărilor şi urmăreşte ca
acestea să se facă pe conturile sintetice şi analitice corespunzătoare subdiviziunilor clasificaţiei
bugetare (pe capitole, subcapitole şi paragraf);
- elaborează proiectul bugetului de venituri pe capitole şi subcapitole, conform legii,
repartizat pe trimestre în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi nevoile de
cheltuieli şi estimările pe următorii trei ani consecutivi;
- asigura controlul financiar preventiv asupra operatiunilor prin persoanele desemnate
prin dispozitia primarului.
In vederea indeplinirii atributiilor specifice, personalul din cadrul Serviciului
Contabilitate Venituri desfasoara urmatoarele activitati:
- înregistrarea zilnică a operaţiunilor de încasare a veniturilor, pe tip de venit bugetar,
conform extraselor de cont şi documentelor justificative primite de la Trezoreria Iaşi;
- întocmirea notelor contabile pentru stingerile în numerar şi fără numerar, la partea de
venituri;
- întocmirea notelor contabile în condiţiile legii privind execuţia părţii de venituri;
- verificarea lunară a notelor contabile întocmite pentru conturile de venituri şi balanţa
de verificare, asigurând în termen util baza de date pentru întocmirea balanţei de verificare
sintetice de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - Municipiului Iaşi;
- înregistrarea, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor de colectare a veniturilor
bugetului local pe baza documentelor justificative (foi de vărsământ, extrase de cont, mandate
poştale, adrese de transfer, de la un rol nominal unic la alt rol, a sumelor încasate în cadrul
aceluiaşi tip de venit sau de la un tip de venit la altul în cadrul aceluiaşi cont IBAN), indicându-se
corect conturile sintetice şi analitice, atât pentru conturile din buget cât şi pentru cele din afara
bugetului;
- exportarea din programul informatic integrat fiscal-contabil, în programul informatic
contabil general, a notelor contabile şi efectarea punctajelor lunare între evidenţa fiscală şi cea
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contabilă, pentru fiecare fel de venit încasat la bugetul local (excepţie sumele încasate de la
bugetul de stat, sumele primite de la UE /alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări,
veniturile din prestări de servicii, contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor
social, alte venituri, vărsămintele dintre secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare, sumele
transferate din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare
şi secţiunii de dezvoltare);
- înregistrarea în programul informatic contabil general, în baza situaţiilor de evidenţă
(balanţe de verificare, adrese, referate, etc.) transmise de către D.A.P.P.P. care realizează
evidenţa primară, a veniturilor pe care această direcţie le administrează, cu excepţia sumelor
încasate de la Ştrand, Plaja Nicolina, Pârtia de schi, Baza de agrement Ciric, parcări (fără debit) şi
WC-uri publice care sunt evidenţiate de către D.A.P.P.P. în registrul lor de casă din programul
informatic contabil general;
- înregistrarea în programul informatic contabil general, a notelor contabile transmise de
către S.C. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A. aferente activităţii de producere, transport şi
distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, pentru perioada cât Municipiul Iaşi a
fost operator;
- colaborarea cu serviciile de impunere şi urmărire din cadrul D.G.E.F.P.L. – Activitatea de
taxe şi impozite, pentru verificarea inventarului soldurilor contribuabililor care înregistrează
creanţe bugetare către bugetul local, anterior operaţiunii de export;
- stabilirea, la finele anului, a sintezei încasării veniturilor, pe surse şi plătitori;
- întocmirea Anexelor 3, 4, 12, 22, 23, 40b (rd.157-159, rd.165-167, rd.176-178) la
normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice şi notele explicative 3, 4, 6 şi 7 de la bilanţ, pentru anul în curs;
- salvarea, în format electronic, a registrului de casă aferent activităţii de impozite şi taxe,
registru care se emite automat din programul informatic integrat fiscal-contabil;
- realizarea inventarierii soldurilor conturilor debitoare şi creditoare (464 , 467, 461,
462, 473, 411, 419) la fínele fiecărui an fiscal, la partea de venituri;
- întocmirea raportului de fundamentare a bugetului de venituri, în funcţie de inventarul
materiei impozabile, de evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor încasate din acestea
precum şi de alte elemente specifice, în scopul evaluării cât mai corecte a veniturilor ce urmează
a fi încasate;
- efectuarea modificărilor ce intervin în structura bugetului de venituri, ca urmare a
aprobării unor acte normative în sfera finanţelor publice locale;
- întocmirea documentaţiei pentru rectificările de buget pe parcursul anului bugetar la
partea de venituri;
- operarea, în programul informatic contabil general, a bugetului de venituri aprobat şi a
rectificărilor acestuia precum şi a estimărilor pentru următorii 3 ani;
- centralizarea deconturilor de T.V.A. primite de la D.A.P.P.P. şi Serviciul Venituri din
Contracte, trimiterea decontului centralizat pe mail la Serviciul Informatizare, în vederea
transmiterii cu semnătură electronică la D.G.R.F.P. Iaşi;
- întocmirea şi înaintarea spre aprobare a documentaţei necesară pentru restituirea
impozitelor şi taxelor locale fără debit, în vederea restituirii sumelor încasate necuvenit;
- înaintarea spre aprobare a referatelor care centralizează documentaţiile privind
transferarea veniturilor încasate dintr-un cont de disponibil în alt cont, privind restituirile de
impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local încasate necuvenit şi acordă viza de control
financiar preventiv pentru acestea;
- înregistrarea, pe baza extraselor de cont, a veniturilor proprii, a sumelor primite de la
bugetul de stat, a celor primite de la UE, a sumelor din donaţii şi sponsorizări;
- întocmirea zilnică a situaţiilor statistice privind executarea bugetului de venituri;
- realizarea evidenţei contabile privind veniturile bugetului local (venituri proprii, sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii, donaţii şi sponsorizări, sume primite
de la UE /alţi donatori în contul plăţilor efectuate , prefinanţări şi corecţii);
157

- realizarea evidenţei contabile privind veniturile extrabugetare încasate în conturile
5021 (disponibil din fonduri extrabugetare conform Legii 112/1995), 5032 (disponibil din sume
coléctate pentru bugetul de stat), 5033 (disponibil din sume colectate la bugetul local), 503303
(disponibil din sume colectate la bugetul local conform Legii nr.550/2002), 503304 (disponibil
din sume colectate la bugetul local conform art.15, alin.(1) din OUG nr.68/2008), 5059
(disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de
executare silită de unităţile administrativ-teritoriale), 500601 (disponibil din sume de mandat şi
în depozit ale instituţiilor publice de subordonare local), şi 502205 (disponibil al instituţiilor
publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţii economice desfăşurate);
- verificarea plăţilor efectuate de contribuabil electronic prin intermediul cardului[prin
P.O.S, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (ghiseul.ro) şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Iaşi cu sumele înregistrate în extrasul de cont emanat de banca comercială la care
Municipiul Iaşi are deschis contul colector respective;
- verificarea sumelor transferate din contul curent aferent veniturilor încasate cu cardul
prin banca comercială cu sumele evidenţiate în conturile de Trezorerie corespunzătoare fiecărei
categorii de venituri;
- verificarea şi semnarea, când este cazul, a plăţilor, în conformitate cu prevederile Legii
500/2002 şi a OMFP 1792/2003;
- sesizarea eventualelor nereguli referitoare la modul de încasare , înregistrare şi
urmărire a veniturilor bugetare;
- asigurarea bazei de date pentru transpunerea în sistem informatic a tuturor datelor ce
privesc activitatea gestionată;
- introducerea în programul informatic contabil general, a foilor colective de prezenţă
pentru salariaţii din cadrul D.G.E.F.P.L. şi ALOP-ul privitor la cheltuielile pe care le presupune
activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul D.G.E.F.P.L.;
- asigura controlul formal si de fond al documentelor in vederea acordarii vizei de
control financiar preventiv.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 2.4
Serviciul Constatare, Impunere și
Executare Persoane Fizice
Serviciul este parte a structurii de Taxe și Impozite Locale, este condus de un șef de
serviciu, subordonat directorului executiv și directorului general al DGEFPL.
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În cadrul serviciului/în subordinea acestuia, sunt organizate și funcționeaz: Biroul
Constatare, Impunere Persoane Fizice; Biroul Executare Taxe și Impozite Persoane Fizice;
Birou Executare Amenzi Persoane Fizice.
XXIII – 2.4.1
Biroul Constatare, Impunere Persoane Fizice
Biroul este constituit în cadrul Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane
Fizice, fiind condus de un șef de birou, subordonat șefului serviciului, directorului executiv și
directorului general al DGEFPL.
Baza legală care reglementează activitățile specifice din cadrul biroului este
reprezentată de: Legea nr. 500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si
completarile ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Atribuțiile specifice biroului sunt privitoare la:
- organizarea și răspunderea pentru realizarea activității de declarare si stabilire a
impozitelor si taxelor locale;
- organizarea și răspunderea pentru realizarea activității de emitere a certificatelor de
atestare fiscala;
- organizarea și conducerea
activității
de
asistentă/îndrumare
a
contribuabilului/platitorului, la cerere și din oficiu;
- asigurarea soluționării in termen a corespondenței, atât cu contribuabilii cât si cu
institutiile publice.
Principalele activități realizate de salariații din cadrul biroului sunt:
- aplică în mod corect şi cu profesionalism legislaţia fiscală cu privire la impozitele şi
taxele locale datorate de persoanele fizice;
- operează în programul informatic privind evidenţa impozitelor/taxelor locale datorate
de contribuabilii persoane fizice;
- asigură actualizarea evidenţei fiscale prin întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului de rol
nominal unic în cadrul sistemului informatic, în conformitate cu Noul Cod fiscal;
- verifică la persoanele fizice deţinătoare de bunuri mobile şi imobile supuse impozitării
modul de completare a declaraţiilor fiscale precum şi depunerea actelor justificative privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale cu respectarea prevederilor Noului Cod fiscal și a Codului
de procedură fiscală;
- verifica si raspunde pentru activitatile privind Polul de Asigurare Impotriva Dezastrelor
Naturale – P.A.I.D. : operare in baza de date, emitere instiintari pentru asigurarile P.A.D.,
corespondenta cu asiguratorii si contribuabilii persoane fizice , constata contraventii si aplica
sanctiunile prevazute de art. 29 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor
impotriva cutremurelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- notifică contribuabilii în cazul nedeclarării în termenul legal a oricăror modificări ce
apar în baza de impozitare (dobândirii/înstrăinării/modificări ale situaţiei bunurilor imobile şi
mobile impozabile, respectiv clădiri, terenuri, mijloace de transport deţinute în proprietate de
către aceştia, pentru care datorează impozite şi taxe la bugetul local);
- stabileşte din oficiu creanţele fiscale, prin emiterea şi transmiterea deciziilor de
impunere către contribuabil, în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale în termenul de 15 zile de
la notificare, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală;
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- stabilește contravenţiile cu privire la depunerea peste termen a declarațiilor de
impunere sau nedepunerea acestora în conformitate cu Noul Cod fiscal și aplică sancțiunile
prevăzute de lege;
- emite deciziile de impunere şi toate celelalte acte administativ fiscale conform
legislaţiei în vigoare privind impozitele şi taxele locale gestionate în cadrul biroului, răspunde de
corectitudinea întocmirii acestora şi le semnează;
- întocmeste informări și rapoarte de activitate în legătură cu stabilirea impozitelor și
taxelor locale în sarcina persoanelor fizice, rezultatele acțiunilor de impunere și măsurile luate
pentru nerespectarea legislației fiscale;
- întocmeste și asigură gestionarea dosarelor fiscale și a celorlalte documente referitoare
la activitatea de constatare, impunere pentru persoanele fizice;
- răspunde de rezolvarea corespondenței cu privire la activitatea de constatare,
impunere pentru persoane fizice;
- răspunde de corectitudinea datelor înscrise în certificatele de atestare fiscală emise din
programul informatic;
- întocmeste adresele de răspuns la corespondența primită de la autoritățile și
instituțiile publice, contribuabili, etc.;
- întocmește și operează, după caz, borderourile de debite/scăderi pentru impozitele și
taxele datorate de persoanele fizice;
- solutioneaza cererile de compensare sau restituire a contribuabililor, intocmeste
documentația pentru transferul sau restituirea sumelor achitate în plus față de nivelul obligației
fiscale;
- efectuează unificări de roluri conform procedurilor stabilite, pentru contribuabilii cu
mai multe roluri;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei
impozabile;
- întocmește procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitelor/taxelor pe
clădiri, terenuri și mijloacele de transport, în conformitate cu prevederile Noului Cod fiscal, în
vederea promovării proiectelor de hotărâri anuale ale Consiliului Local pentru stabilirea
impozitelor și taxelor locale;
- analizează şi verifică documentația depusă de contribuabil în vederea acordării de
facilități fiscale (scutiri, reduceri de impozite și taxe) în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
- întocmeşte şi înaintează spre aprobare proiecte de hotărâri către consiliul local, în baza
documentelor depuse de contribuabili, pentru acordarea de facilităţi fiscale, conform legislaţiei
în vigoare;
- la solicitarea Compartimentului Registru Agricol, verifică concordanţa datelor existente
în evidenţa fiscală cu cele înscrise în registrul agricol privind terenurile agricole si semnează pe
formularul de adeverință necesar persoanelor fizice pentru obținerea subvențiilor de la A.P.I.A.
Iași;
- operează polițele de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor
naturale(cutremure, alunecări de teren şi inundaţii) în evidența fiscală și transmite scrisori de
înștiințare proprietarilor care nu au încheiat aceste contracte de asigurare;
- verifică concordanța datelor din evidența fiscală privind bunurile imobile (clădiri și
terenuri) cu datele înscrise în extrasele de carte funciară referitoare la construcții și terenuri,
transmise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași; în cazul constatării unor
diferențe față de datele înscrise în evidența fiscală procedează la notificarea contribuabililor și
ulterior la efectuarea operațiunilor de modificare în baza de date cu recalcularea impozitelor
aferente;
- înscrie în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse
înmatriculării/înregistrării (REMTII) toate operațiunile de dobândire/înstrăinare a mijloacelor
de trasport, concomitent cu operarea în programul informatic;
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- răspunde de datele introduse în Declarația informativă 401 (care se depune anual la
A.N.A.F.) privind propietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii
Europene pe teritoriul României;
- verifică şi răspunde pentru realitatea datelor din dosarul fiscal cu cele din programul
informatic și corectează orice neconcordanță identificată;
- operează în programul informatic de registratură corespondența repartizată;
- colaborează cu toate compartimentele din cadrul D.G.E.F.P.L. și a direcțiilor
subordonate Consiliului Local în scopul administrării eficiente a creanțelor fiscale;
- colaborează cu Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice, comunicand atunci
cand considera ca este cazul, contribuabilii pentru care este necesara efectuarea inspectiei
fiscale.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 2.4.2
Biroul Executare Taxe și
Impozite Persoane Fizice
Biroul este constituit în cadrul Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane
Fizice, fiind condus de un șef de birou, subordonat șefului serviciului, directorului executiv și
directorului general al DGEFPL.
Baza legală care reglementează activitățile specifice din cadrul biroului este
reprezentată de: Legea nr. 500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si
completarile ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedura Civila , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare.
Atribuțiile specifice ce revin biroului sunt:
- organizarea şi realizarea activitatii de urmărire si stingere a obligatiilor de plata la
bugetul local (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa teren, impozit pe mijloacele de
transport, taxele judiciare de timbru, venituri din hotarari judecatoresti şi alte taxe locale)
neplătite la termenele prevăzute de lege de către contribuabilii persoane fizice;
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- declanșarea, în condițiile legii, a procedurilor de executare silită pentru toate categoriile
de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termenul de plată de către contribuabilii
persoane fizice;
- procedarea la actiuni de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizarea și conducerea activității de înregistrare în evidența fiscală a
creanțelor reprezentand venituri din hotarari judecatoresti stabilite in sarcina persoanelor
fizice;
- organizarea și conducerea activității de asistentă/îndrumare a contribuabilului/
platitorului, la cerere și din oficiu.
Principalele activități realizate de angajații biroului sunt:
- operează în programul informatic fiscal privind evidenta impozitelor/taxelor locale
datorate de contribuabilii persoane fizice;
- verifică în permanentă diverse functiuni ale programului si dacă observă o degradare a
acestuia, anuntă pentru remediere si verifică rezultatele remedierii;
- raspunde de rezolvarea corespondentei cu privire la urmărirea şi încasarea creantelor
bugetului local;
- organizează, realizează si răspunde pentru stingerea creantelor fiscale prin executarea
silită a veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, si procedează
la valorificarea acestora în măsura necesară realizării creantelor fiscale neachitate în termen si
constatate prin titluri executorii, precum si a cheltuielilor de executare silită;
- constata contraventii si aplica sanctiunile prevazute de art. 29 din Legea 260/2008
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- realizează şi răspunde de executarea silită prin poprire a sumelor urmăribile
reprezentând venituri şi disponibilităti băneşti până la acoperirea creanţelor fiscale
restante datorate de persoane fizice;
- realizează si răspunde de executarea silită a bunurilor mobile si/sau imobile ale
debitorilor persoane fizice, respectând prevederile legale privind sechestrarea, publicitatea si
valorificarea acestora;
- realizează si răspunde de distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor
sechestrate în conformitate cu Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, în cazul îin care la procedura de executare silită participa
mai multi creditori;
- emite somatii, popriri si toate celelalte documente administrativ fiscale specifice
biroului, răspunde de corectitudinea lor si le semnează;
- întocmeste borderourile de scădere pentru debitele nereale, le transmite spre operare
Biroului Constatare Impunere Persoane Fizice şi verifică operarea acestora în program. Revine
cu adresă în cazul în care, în urma verificărilor, constată că nu s-a operat scăderea debitelor în
programul informatic;
- întocmeste documentatia necesară pentru declararea stării de insolvabilitate, iar
pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmăreste si verifică
anual situatia debitorilor pe toata perioada până la împlinirea termenului de prescriptie a
dreptului de a cere executarea silită;
- întocmeste si verifică dosarele de constatare a împlinirii termenului de prescriptie a
dreptului de a cere executarea silită, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe
fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare
conducătorului unitătii, procedând ulterior la scăderea creantelor prescrise din evidenta
analitică;
- efectuează deplasări în teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii
publice în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea si stingerea
creantelor fiscale, precum si din aplicarea modalitătilor de executare silită;
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- întocmeste note de constatare pe teren cu privire la adresa de domiciliu a
contribuabililor, debitori fată de bugetul local, conform dispozitiilor legale în vigoare, sau adresa
alta decât cea din actele de identitate la care pot fi găsiti respectivii;
- răspunde de aplicarea corectă si completă a procedurilor de executare silită folosind
succesiv sau concomitent modalitătile de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/ 2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- operează în baza de date şi răspunde, în conformitate cu prevederile Legea nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
stingerea creantelor fiscale prin executare silită, manual, pe fiecare scadentă, conform titlurilor
executorii emise;
- raspunde de emiterea si transmiterea, trimestrial, a notificarilor catre restantierii
persoane fizice care inregistreaza debite la bugetul local mai mari de 5000 lei si ulterior publica
pe site-ul municipalitatii lista acestora;
- verifica, din 15 in 15 zile, lista restantierilor persoane fizice care inregistreaza debite la
bugetul local mai mari de 5000 lei si o actualizeaza;
- asigură acordarea de informatii la solicitarea debitorilor si solutionează în termen legal
cererile contribuabililor conform dispozitiilor în vigoare;
- răspunde de rezolvarea corespondentei cu autoritatile si institutiile publice, executorii
judecătoresti, în termen, conform legislatiei în vigoare;
- colaborează cu Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice, în vederea corectării bazei
de impozitare atunci când, în urma verificării, constată modificări ale acesteia;
- asigură şi răspunde de datele furnizate pentru efectuarea inventarierii materiei
impozabile în termenul prevăzut de lege;
- răspunde de efectuarea lunară a punctajului între evidenţa fiscală şi cea contabilă în
vederea depisării şi corectării eventualelor diferenţe în timp util;
- operează în programul informatic de registratură corespondenţa repartizată;
- colaborează cu Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice, comunicand atunci
cand considera ca este cazul, contribuabilii pentru care este necesara efectuarea inspectiei
fiscale.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 2.4.2
Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice
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Biroul este constituit în cadrul Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane
Fizice, fiind condus de un șef de birou, subordonat șefului serviciului, directorului executiv și
directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal care reglementează activitățile biroului este reprezentat de: Legea nr.
500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Atribuțiile specifice ale biroului privesc:
- organizarea și conducerea activității de înregistrate în evidența fiscală a creanțelor
reprezentand amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice, care se fac venit la bugetul
local al Municipiului Iasi, înscrise în titluri executorii primite în vederea executării silite;
- organizarea şi realizarea activitatii de urmărire si stingere a obligatiilor de plata la
bugetul local provenite din amenzi neplătite de către debitorii persoane fizice;
- declanșarea, în condițiile legii, a procedurilor de executare silită pentru toate categoriile
de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termenul de plată de către contribuabilii
persoane fizice;
- procedarea la actiuni de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizarea și conducerea
activității
de
asistentă/îndrumare
a
contribuabilului/platitorului, la cerere și din oficiu.
Principalele activități realizate de salariații biroului sunt:
- organizează şi efectuează, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală şi O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, activitatea de urmărire a
creanţelor provenite din amenzi aplicate persoanelor fizice;
- verifica procesele verbale de constatare a contravenţiilor primite în vederea executării,
care sunt titluri executorii, cu privire la respectarea dispoziţiile legale în vigoare privind
întocmirea şi comunicarea acestora cât şi a condiţiilor pentru începerea executării silite;
- înregistreaza în evidenta fiscala, cu ajutorul programului informatic, a procesele
verbale de constatare a contravenţiilor;
- opereaza în programul informatic a modificărilor intervenite în datele de identificare
ale debitorilor gestionati;
- confirma primirea titlurilor executorii ;
- restituie agentului constatator a titlurile executorii transmise spre executare care nu au
fost întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare sau care nu întrunesc cerinţele legale în
vigoare pentru punerea în executare;
- verifica, unde este cazul, dacă au fost îndeplinite condiţiile ce dau posibilitatea
contravenientului să achite jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ;
- întocmesc, în termenul legal, borderourile de scădere din evidenţa fiscală a debitelor
provenite din amenzi pentru care contribuabilul a prezentat dovada achitării acestora cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
- întocmesc borderourile de scădere din evidenţa fiscală a sumelor debitate eronat;
- întocmesc, în termenul legal, referatele de restituiri de sume provenite din amenzi, cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
- emit somaţii, popriri şi alte acte administrativ fiscale/de executare conform
prevederilor legale privind executarea silită a amenzilor;
- comunica actele administrativ fiscale si de executare;
- aplica masurile efective de executare silita, in conformitate cu prevederile legale;
- verifică modul de stingere a a amenzilor şi întocmeşte, în termenul legal, deciziile de
incetare a executarii silite si de ridicare a masurilor de executare;
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- opereaza în baza de date infiintarea popririi (data confirmarii), respectiv sistarea
popririi;
- opereaza în baza de date documentele care intrerup termenul de prescriptie;
- organizează si realizează valorificarea bunurilor sechestrate în măsura necesară
acoperirii debitelor şi a cheltuielilor de executare;
- întocmesc referate de compensare a sumelor plătite în plus la amenzi cu alte debite
restante la bugetul local, informează contribuabilul despre măsura luată, în termenul legal,
conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- întocmesc documentaţia necesară pentru constatarea şi declararea stării de
insolvabilitate a debitorilor; pentru cei declarati în starea de insolvabilitate, urmăresc şi verifică
anual starea lor pe toată perioada până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a
cere executare silită a sumelor pe care le datorează;
- întocmesc procese verbale de scadere din evidenta a creantelor din amenzi pentru care
s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită pe fiecare debitor, pe
care le supune spre avizare compartimentului juridic şi spre aprobare conducătorului unităţii,
procedând ulterior la scăderea acestora din evidenţa analitică;
- întocmesc referate pentru promovarea de acţiuni în instanţa de judecată, în vederea
înlocuirii amenzilor contravenţionale cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, pentru
debitorii declaraţi în stare de insolvabilitate;
- efectuează deplasări în teren la contribuabili, terţi, instituţii bancare, alte instituţii
publice în vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmărirea şi stingerea
creanţelor bugetare, precum şi din aplicarea modalităţilor de executare silită;
- întocmesc note de constatare, în urma cercetărilor şi constatări efectuate la
domiciliul/reşedinţa persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia;
- răspund de rezolvarea corespondenţei cu privire la urmarirea şi încasarea creantelor
bugetului local provenite din amenzi;
- operează în programul informatic de registratură, corespondenţa repartizată;
- asigură furnizarea de informaţii la solicitarea debitorilor si a altor persoane
indreptatite sa le primeasca, cu respectarea termenului legal de solutionare a cererilor si a
dispoziţiilor legale în vigoare;
- întocmesc diverse situaţii privind încasarea amenzilor.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 3
Serviciul Control Fiscal Persoane
Fizice și Juridice
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Serviciul este constituit în cadrul direcției de Taxe și Impozite Locale, fiind condus de
un șef de serviciu, subordonat directorului general al DGEFPL.
Cadrul legislativ al activităților desfășurate este reprezentat de: Legea nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul
IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile
ulterioare; alte prevederi legale specifice.
Atribuțiile specifice serviciului privesc organizarea si asigurarea realizării activității
de constatare si control fiscal la contribuabilii persoane fizice si juridice.
Principalele activități realizate de angajații serviciului sunt:
- verifică, la persoanele fizice si juridice care deţin bunuri supuse impozitelor şi taxelor,
corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi sanctionează nedeclararea
în termenul legal a impozitelor sau bunurilor supuse impozitarii şi taxării conform legii;
- efectuează acţiuni de inspectie fiscală în baza avizelor de inspecţie fiscală, cu
respectarea programului de control, prin care se verifică modul în care contribuabilii persoane
juridice ţin evidenţa, calculează şi achită la termenele stabilite de lege sumele cuvenite bugetului
local, cu titlu de impozite şi taxe;
- efectuează acţiuni de inspectie fiscală, cu respectarea programului de control, prin care
se verifică modul în care contribuabilii persoane fizice declara si achită la termenele stabilite de
lege sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe;
- verifică nivelurile obligaţiilor fiscale la persoane fizice pe baza constatărilor efectuate în
teren;
- efectuează acţiuni de control la solicitarea contribuabililor, la deschiderea procedurii
de insolventa conform Legii nr. 85/2014;
- în urma acţiunilor de control, întocmesc Rapoarte de inspectie fiscală, Procese verbale
de constatare;
- emit decizii de impunere conform rezultatelor consemnate în raportul de inspectie
fiscală, la care se anexează situaţia soldurilor din programul de prelucrare automată a datelor;
- întocmesc şi asigură gestionarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare
la controlul fiscal al persoanelor fizice si juridice;
- asigură întocmirea situaţiilor statistice şi a informaţiilor privitoare la activitatea de
control fiscal;
- întocmesc documentaţia privind stingerea prin compensare a creanţelor bugetare la
cererea contribuabililor persoane fizice si juridice sau din oficiu, în baza actelor de control, în
fişa analitică a plătitorilor;
- întocmesc şi înregistrează, dupa caz, borderourile de debitare/scadere pentru
impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice si juridice, stabilite prin actele de control ca
debite suplimentare, sau ca impozite şi taxe declarate în plus;
- verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din
documente (borderouri de debitare-scadere);
- întocmeste anual listele cu contribuabilii mari si mijlocii si ii notifica pe acestia cand
trec de la o categorie la alta;
- trimestrial realizeaza analiza de risc,in baza listelor cu contribuabilii ce inregistreaza
creante restante – furnizate de Biroul executare creante bugetare pj si a listelor cu contribuabilii
care nu au depus declaratii de impunere, au neconcordante intre declaratiile depuse si
documentele contabile –furnizate de catre Biroul constatare impunere pj;
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- emit decizii de impunere pentru calculul accesoriilor aferente regularizarii taxei pentru
eliberarea autorizatiei de construire, in baza declaratiilor privind valoarea reala a lucrarilor –
ITL 064, declaratii completate de catre contribuabil;
- întocmesc nota de plata pentru diferenta de taxa in ceea ce priveste eliberarea
autorizatiei de construire, declarata de catre contribuabil;
- realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale organului fiscal, inventarierea
materiei impozabile;
- efectueaza si raspund de punctajul intre evidenţa fiscala şi cea contabila privind
debitele în vederea depistarii şi corectarii eventualelor diferenţe, în timp util;
- aplică legislaţia fiscală cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele
fizice si juridice;
- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Codul Fiscal;
- răspund pentru propunerile înaintate spre aprobare Consiliului Local, în privinţa
nivelului şi structurii impozitelor şi taxelor locale conform Codului fiscal cu modificări şi
completări ulterioare;
- verifica înregistrarea fiscală corecta a contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a
sediului social principal, cât şi a sediului secundar, conform Legii 273/2006 art 32, alin8.;
- opereaza in programul informatic politele de asigurare a locuintelor si constata
contraventii si aplica sanctiunile prevazute de art. 29 din Legea 260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- efectuează verificari in teren pentru depistarea cladirilor apartinand persoanelor fizice
nedeclarate si neinregistrate in programul informatic;
- întocmesc evidente si situatii ori de cate ori se modifica legislatia in vigoare si
programul informatic;
- stabilesc valoarea impozabila a cladirilor executate in baza unei autorizatii de
construire de catre persoanele fizice, in vederea regularizarii taxei pentru eliberarea
autorizatiilor de construire;
- sesizeaza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia
inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile
prevăzute de legea penală.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 4
Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și
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Ajutor de Stat
Biroul este constituit în cadrul direcției de Taxe și Impozite Locale, fiind condus de un
șef de birou, subordonat directorului general al DGEFPL.
Baza legală care reglementează activitățile biroului este reprezentată de: Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea
anuală a bugetului de stat; Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr.146/2002 privind formarea
si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului, republicată, cu modificările si
completările ulterioare; OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările
ulterioare; H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr.
1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea
datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 2 din 11 martie 2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; Lege nr. 227/2015 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal; OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; O.G nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară; OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului
de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Legea nr. 51/2006 –
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea nr. 123/2012 – Legea
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată; Legea serviciilor
de transport public local nr. 92/2007; Normele metodologice anuale privind încheierea
exerciţiului bugetar; Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubritate; Legea nr. 325/2006
privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările
ulterioare; OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local; HG nr. 841/1995 privind procedurile
de transmitere şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare; Lege nr. 46/2008 din 19 martie 2008, republicată, Codul silvic; OG nr.
2861 din 9 octombrie 2009 aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii; O.U.G. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr.21/1996; Ordin Preşedintelui
Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
Registrul ajutoarelor de stat; Ordin 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului
privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; H.G.1058/2008 privind constituirea
Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea
ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale; Hotărârea nr.264/13
martie 2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea acţiunilor
şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în
avans din fonduri publice; Legea nr.72/28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante; Ordonanţă de Guvern nr.
13/24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
Atributiile specifice serviciului privesc:
- verificarea corectitudinii preţurilor şi tarifelor înscrise în facturile prezentate de
compartimentele de specialitate din cadrul municipalității, reprezentând achiziţii de bunuri,
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servicii prestate şi lucrări executate în baza licitaţiilor organizate în acest scop, a selecţiilor de
oferte sau a cumpărărilor directe, după caz;
- analizarea și avizarea prețurilor/tarifelor propuse prin documentațiile depuse de
compartimentele de specialitate și/sau operatorii economici subordonați unității administrativteritoriale;
- evidența avansurilor acordate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi
limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- evidența și raportarea datoriei publice locale, în conformitate cu prevederile legislației
privind datoria publică locală;
- asigură întocmirea documentației specifice pentru tragerea sumelor din împrumuturile
contractate de unitatea administrativ-teritorială și plata, la scadență, a obligațiilor financiare
către finanțatori;
- analizarea, monitorizarea și raportarea respectării angajamentelor financiare asumate
de unitatea administrativ-teritorială prin acordurile de împrumut încheiate;
- întocmirea documentației specifice pentru contractarea de împrumuturi
directe/indirecte externe/interne, în conformitate cu prevederile legislației privind datoria
publică locală;
- analizarea situațiilor financiare ale unității administrative-teritoriale și întocmirea
rapoartelor specifice;
- evidența și raportarea ajutoarelor de stat acordate de unitatea admisnitrativ-teritorială,
inclusiv solicitarea consultanței de specialitate la Consiliul Concurenței privind aplicarea
legislaţiei în vigoare în domeniul ajutorului de stat;
- analizarea situațiilor financiare ale operatorilor economici din subordinea unității
administrativ-teritoriale;
- analizarea și avizarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici
subordonați unității administrativ-teritoriale;
- analizarea indicatorilor economico-financiari ai activităţilor economice din structura
Municipiului Iasi.
Principalele activități realizate de angajații serviciului sunt:
- verifică corectitudinea preţurilor şi tarifelor înscrise în facturile prezentate de
compartimentele de specialitate din cadrul municipalității, reprezentând achiziţii de bunuri,
servicii prestate şi lucrări executate în baza licitaţiilor organizate în acest scop, a selecţiilor de
oferte sau a cumpărărilor directe, după caz;
- verifică documentația-suport anexată facturilor emise de terți și certifică corectitudinea
preţurilor şi tarifelor înscrise în facturi, prin aplicarea vizei de compartiment “Certificat în
privința realității prețului/tarifului”;
- realizează activitatea de analiză şi avizare a preţurilor şi tarifelor practicate pentru
produsele şi serviciile executate de către direcţiile şi instituţiile subordonate Municipiului Iaşi în
cadrul activităţilor desfăşurate de acestea;
- verifică diferențele de preț facturate de operatorul de transport public local și certifică
valabilitatea tarifului prin aplicarea pe factură a ștampilei “Certificat în privința realității
prețului/tarifului”;
- verifică documentația-suport la facturile emise de operatorul de transport privind
compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public și certifică valabilitatea tarifului
prin aplicarea pe factură a ștampilei “Certificat în privința realității prețului/tarifului”;
- verifică și avizează decontul justificativ definitiv privind subvențiile pentru transportul
public local, pe care îl transmite acestuia către Serviciul Contabilitate și Biroul Reglementare
Transporturi Urbane;
- verifică decontul anual justificativ privind subvențiile acordate de la bugetul local
pentru energia termică;
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- întocmesc situaţia avansurilor acordate potrivit contractelor încheiate de Municipiul
Iaşi şi justificarea lor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea
acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi
în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- întocmesc documentaţia de contractare a împrumuturilor directe/de garantare, în baza
prevederilor H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- întocmesc situaţiile de analiză a indicatorilor financiari ai instituţiei privind
îndatorarea, ori de câte ori este necesar;
- întocmesc și actualizează trimestrial situația serviciului datoriei publice locale și
efectuează demersurile necesare în vederea publicării datelor pe pagina de internet a unităţii
administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- întocmesc şi transmit lunar, către Ministerul Finanţelor Publice, raportările centralizate
cu privire la împrumuturile interne/externe contractate direct şi/sau garantate de Municipiul
Iaşi în conformitate cu Anexa 3 la O.M.E.F. nr. 1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- verifică respectarea condiţionalităţilor financiare potrivit contractelor de credit şi a
acordurilor de garantare ale Municipiului Iaşi, întocmește rapoartele periodice, urmărește
îndeplinirea obiectivelor şi evoluţia indicatorilor economico-financiari în cadrul programelor de
creditare;
- întocmesc şi transmit către băncile creditoare, la termenele stabilite prin acorduri, a
situaţiilor financiare ale municipalităţii, precum şi a situaţiei care atestă respectarea
angajamentelor financiare asumate în cadrul contractelor de credit/garantare încheiate;
- înregistrează contractele de împrumut direct, precum şi modificările ulterioare aduse
acestora, în Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- înregistrează contractele de împrumut garantat, precum şi modificările ulterioare
aduse acestora, în Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- transmit către Ministerul Finanţelor Publice, ori de câte ori este cazul, contractele de
credit/garantare încheiate de unitatea administrativ-teritorială, precum şi modificările aduse
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- transmit anual, cu adresă de înaintare, către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, a
copiilor scanate după Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a
garanţiilor locale, în vederea publicării, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în
domeniul datoriei publice locale;
- întocmesc proiectul de buget aferent datoriei publice locale şi a prognozei bugetare
corespunzătoare serviciului datoriei publice locale;
- întocmesc propunerile de rectificare a bugetului aferent împrumuturilor
interne/externe contractate direct şi/sau garantate de Municipiul Iaşi;
- introduc în programul informatic SAP propunerile de buget pentru datoria publică
locală, precum şi rectificările ulterioare;
- asigură corespondenţa cu băncile creditoare pe probleme economico-financiare;
- elaborează previziunile pe termen scurt, mediu şi lung privind atât serviciul datoriei
publice cât şi gradul de îndatorare a municipalităţii, luând în calcul condiţiile stipulate în
contractele de împrumut încheiate de municipalitate, precum şi cotaţiile ratelor interbancare şi
ale cursului de schimb valutar;
- întocmesc rapoartele cu privire la stadiul, din punct de vedere financiar, al derulării
contractelor de împrumut şi de garantare;
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- întocmesc documentaţia de plată a obligaţiilor financiare ale municipalităţii aferente
împrumuturilor contractate direct şi/sau garantat, și anume: elaborarea referatului de aprobare
a plăţii, operarea în programul SAP a datelor necesare efectuării cheltuielilor publice (propunere
de angajament, angajament bugetar, angajament legal, cerere de plată, dacă este
cazul,ordonanţare), prezentarea documentației, în vederea obținerii vizei CFP;
- șeful biroului aplică pe referatele de plată privind datoria publică locală, a vizei
”Răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor de plată”;
- analizează necesarul lunar de fonduri pentru achitarea obligaţiilor financiare ale
datoriei publice locale şi întocmește solicitările de deschidere de credite bugetare către Serviciul
Financiar;
- întocmesc documentaţia pentru Consiliul Local pe probleme de datorie publică locală,
împreună cu compartimentele de specialitate care gestionează obiectivele finanțate din
împrumuturi;
- asigură fondurile necesare și alimentează conturile Escrow în cuantumul prevăzut în
Contractelor de credit și ale Contractelor privind contul escrow al serviciului datoriei;
- întocmesc, în colaborare cu compartimentele de specialitate care gestionează
obiectivele finanțate din împrumuturi, cererile de trageri din credite, în conformitate cu
prevederile acordurilor de împrumut încheiate;
- analizează şi avizează documentaţiile economice depuse de operatorii economici din
subordinea unității administrativ-teritoriale, precum şi de compartimentele de specialitate din
structura Municipiului Iaşi privind tarifele pentru serviciile prestate existente sau nou înfiinţate,
cu încadrarea în prevederile legale;
- verifică şi avizează documentaţiile economice depuse de operatorii economici din
subordinea unității administrativ-teritoriale, precum şi de compartimentele de specialitate din
structura Municipiului Iaşi, privind fundamentarea cheltuielilor indirecte de producţie şi a
cheltuielilor generale de administraţie constituite în cadrul societăţilor comerciale subordonate
Municipiului Iaşi, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;
- analizează proiectele de hotărâre și documentația-suport, care implică adoptarea sau
modificarea unor prețuri/tarife, prezentate de compartimentele din cadrul unității
administrativ-teritoriale, în vederea emiterii punctului de vedere de specialitate precum și orice
alte proiecte de hotărâre din domeniul ajutorului de stat;
- analizează din punct de vedere economic bugetul de venituri şi cheltuieli a operatorilor
economici din subordinea Municipiului Iaşi şi elaborează raportul de specialitate în vederea
aprobării acestora de către autoritatea deliberativă;
- analizează situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici din subordine şi
întocmește raportul de specialitate în vederea informării autorităţii executive și deliberative,
după caz;
- analizează indicatorii economico-financiari ai activităţilor economice din structura
Municipiului Iasi;
- întocmesc, trimestrial şi anual, analiza situațiilor financiare ale unității administrativteritoriale (Bilanţ, Contul de profit si pierdere, Conturile de executie şi alte anexe);
- întocmesc anual raportul de performanţă la situaţiile financiare ale Municipiului Iaşi;
- întocmesc trimestrial raportul privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi,
precum şi proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului general;
- întocmeşte anual raportul privind contul de execuţie anual al bugetului consolidat al
Municipiului Iaşi, precum şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului general de
execuţie bugetară;
- verifică şi analizează, după stabilirea surselor de venituri şi nivelului acestora, precum
şi după fundamentarea necesarului de fonduri pentru cheltuieli, a calculului indicatorilor de
acoperire a cheltuielilor din veniturile obţinute în cadrul bugetului;
- verifică indicatorii transmiși de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Iași cu privire la execuția bugetului local, pe partea de cheltuieli și transmiterea rezultatului
verificării către Serviciul Buget;
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- întocmesc raportul privind activitatea societăţilor comerciale şi a regiei autonome, la
care unitatea administrativ-teritorială Municipiul Iaşi deţine participaţie majoritară sau
integrală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, din perspectivă economicofinanciară;
- răspund de efectuarea calculului dobânzilor şi penalităţilor pentru neachitarea în
termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată sau neachitarea în termen a unor sume de bani
rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante,
calcule efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- centralizează şi transmite ordonatorului principal de credite lunar raportul de
activitate al Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale, pe baza datelor transmise de
compartimentele Direcției;
- întocmesc anual raportul de activitate al Direcţiei Generale Economice şi Finanţe
Publice Locale, pe care îl transmite Centrului de Informaţii Cetăţeni, în vederea realizării
Raportului Anual al Primarului;
- analizeaza modul de fundamentare, constituire şi utilizare a fondului de risc în afara
bugetului local, constituit pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de
către autoritatea publică locală a finanţărilor rambursabile contractate de operatorii economici
şi serviciile publice din subordine;
- elaborează şi fundamentează documentaţia privind normele tehnice interne de
aprobare a cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor
financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a împrumuturilor contractate de
către operatorii economici şi serviciile publice din subordine;
- întocmesc nota privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc, conform
Normelor tehnice interne de aprobare a cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente,
pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către Municipiul Iaşi a
împrumuturilor contractate de către operatorii economici şi serviciile publice din subordine;
- transmit datele şi informaţiile referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi ajutoare
de stat individuale, ajutoare de minimis şi a celor exceptate de la obligaţia notificării, necesare
întocmirii şi actualizării inventarului ajutoarelor de stat şi elaborării de către Consiliul
Concurenţei a rapoartelor specifice;
- elaborează scheme de ajutoare de stat, ajutoare de stat individuale şi ajutoare de
minimis;
- asigură evidenţa sumelor acordate reprezentând ajutor de stat pe fiecare beneficiar şi
pe fiecare schemă sau ajutor acordat, în baza datelor transmise de compartimentele şi direcţiile
din cadrul instituţiei cât şi de la unităţile din subordinea Consiliului Local;
- rezolvă corespondenţa privind ajutorul de stat pe verticală (ierarhic) cât şi pe
orizontală (colaborare cu alte compartimente care furnizează informaţiile necesare);
- asigură încărcarea în baza de date Registrul Ajutoarelor de Stat din România (RegAS) a
informaţiilor referitoare la măsurile de ajutor de stat şi/sau de minimis, actele de acordare a
finanţărilor şi ajutoarelor, plăţile efectuate de către furnizor şi a altor informaţii solicitate;
- solicită consultanţă de specialitate la Consiliul Concurenţei privind aplicarea legislaţiei
în vigoare în domeniul ajutorului de stat;
- respectă prevederile privind forma, conţinutul şi alte informaţii referitoare la cererile şi
notificările referitoare la măsurile de ajutor de stat/minimis, conform OUG nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr. 21/1996;
- furnizează informaţii, în baza solicitării din partea Consiliului Concurenţei, în legătură
cu relaţiile financiare existente între unitatea administrativ-teritorială şi întreprinderile publice;
- respectă prevederile legale privind transparenţa financiară dintre autorităţile publice şi
întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi şi
asigură transmiterea fluxurilor de informaţii;
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- informează conducerea direcţiei de eventualele neconformări în aplicarea prevederilor
legale în domeniul ajutorului de stat în scopul luării deciziilor privind evitarea riscurilor care
rezultă din aplicarea greşită a legislaţiei specifice;
- asigură întocmirea situaţiei creanţelor şi datoriilor la operatorii economici din
subordinea Municipiului Iaşi;
- asigură analiza lunară a situaţia indicatoriilor de solvabilitate şi lichiditate ai unităţii
administrativ-teritoriale pentru a urmări situaţia obligaţiilor de plată restante, lichide şi
exigibile şi întocmeşte Macheta “Criză financiară şi insolvenţă”;
- șeful biroului intocmește rapoarte de activitate pentru Biroul Analiză Economică,
Avizări Tarife și Ajutor de Stat;
Salariatii păstrează secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legătură cu datele,
informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor ce le revin.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
-Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 5
Serviciul Constatare, Impunere și
Executare Persoane Juridice
Serviciul este constituit în cadrul direcției de Taxe și Impozite Locale, fiind condus de
un șef de serviciu, subordonat directorului general al DGEFPL, având în componență/în
subordine: Biroul Constatare, Impunere Persoane Juridice; Biroul Executare Creanțe
Bugetare Persoane Juridice.
XXIII – 5.1
Biroul Constatare, Impunere Persoane Juridice
Biroul este parte a Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice, fiind
condus de un șef de birou, subordonat șefului serviciului și directorului general al DGEFPL.
Cadrul legal care reglementează activitățile serviciului este reprezentat de: Legea nr.
500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea
nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Atribuțiile specifice biroului vizează:
- organizarea si conducerea activității de declarare si stabilire a impozitelor si taxelor
locale (impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pe teren, impozitul pe
mijloacele de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe
spectacole, taxe speciale: taxa pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare
fiscala Persoane Juridice, alte taxe locale: alte taxe pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica
locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra
mediului inconjurator-persoane juridice), datorate de catre persoanele juridice bugetului local;
- asigura comunicarea tututor actelor administrative catre contribuabili si alte entitati;
- înregistreaza bunurile dobandite sau instrainate in programele informatice;
- organizeaza activitatea de emitere a certificatelor de atestare fiscala la cererea
contribuabililor persoane juridice.
Principalele activități realizate de angajații biroului sunt:
- verifica intocmirea si depunerea de catre contribuabilii persoane juridice la termenele
prevazute de lege a documentelor referitoare la constatare impunere;
- verifica la persoanele juridice detinatoare de bunuri supuse impozitelor si taxelor
modul de completare a declaratiilor privitoare la impunere si calculul impozitelor si taxelor
locale cu respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – cu completarile si modificarile
ulterioare (in vigoare pana la 31.12.2015), H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (in vigoare pana la
31.12.2015), Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – cu completarile si modificarile ulterioare
(in vigoare de la 01.01.2016), H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (in vigoare de la 01.01.2016), Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare;
- sesizeaza inspectia fiscala , în situatia in care se identifica bunuri impozabile sau
modificari ale acestora nedeclarate in termenul legal (dobandiri de cladiri, extinderi,
modernizari la o cladire existenta, dobandiri de terenuri, alte modificari care duc la recalcularea
impozitelor si taxelor locale);
- sanctioneaza depunerea peste termenul legal a declaratiilor fiscale;
- verifica daca persoana juridica sau fizica de la care au fost dobandite sau catre care au
fost instrainate bunuri mobile/imobile, a declarat la randu-i inregistrarea sau scaderea din
evidenta fiscala. Pentru cazul in care este vorba de o persoana juridica se aplica procedura de
notificare/impunere/scadere, iar pentru situatia in care aceasta este o persoana fizica se
transmite adresa la Serviciul Constatare Impunere si Executare persoane fizice in vederea
verificarii si aplicarii procedurii;
- emit deciziile de impunere anuale si toate celelalte documente administrativ fiscale
conform legislatiei in vigoare privind impozitele si taxele locale, verifica si raspunde de
corectitudinea lor si le semneaza;
- organizeaza listarea si implicuirea deciziilor de impunere anuale pentru persoane
juridice;
- întocmesc informari in legatura cu stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina
persoanelor juridice, rezultatele actiunilor de impunere, masurile luate pentru nerespectarea
legislatiei fiscale;
- întocmesc si asigura gestionarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare
la activitatea de constatare impunere pentru persoanele juridice;
- realizeaza “Impartirea dosarelor fiscale ale contribuabililor pe fiecare inspector” care
se modifica in functie de numarul de persoane angajate;
- conduc Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse
inmatricularii/inregistrarii;
- raspund de datele introduse in Declaratia informativa 401 (care se depune anual la
A.N.A.F. IASI) privind propietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale
Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei;
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- raspund de rezolvarea corespondentei cu privire la activitatea de constatare
impunere pentru persoanele juridice;
- verifica si raspund pentru realitatea datelor din dosarul fiscal cu cele din programul
informatic si corecteaza orice neconcordanta identificata;
- întocmesc si verifica situatiile statistice privitoare la activitatea de constatare
impunere a impozitelor si taxelor datorate de persoane juridice;
- întocmesc evidentele privind debitele pe baza declaratiilor fiscale depuse
decontribuabili si raspunde de realitatea acestora;
- întocmesc si raspund de obligatiile fiscale inscrise in certificatele de atestare fiscala
eliberate la cererea scrisa a agentilor economici;
- întocmesc adresele de raspuns la solicitarile A.N.A.F., A.V.A.S., instantelor judecatoresti,
contribuabili, etc.;
- verifica lista soldurilor privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice in
vederea declansarii procedurii de executare;
- întocmesc si inregistreaza, dupa caz, borderourile de debite si scaderi pentru impozitele
si taxele datorate de persoanele juridice si le inregistreaza nominal pe fiecare fel de impozit sau
taxa;
- verifica stingerea obligatiilor fiscale achitate si opereaza stingeri manuale, conform
legislatiei in vigoare, atunci cand situatia o impune;
- coordoneaza efectuarea lunara a punctajului intre evidenta fiscala si cea contabila
privind debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferenţe, in timp util;
- transmit, dupa caz, declaratiile fiscale/deciziile de impunere verificate, deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii, procese verbale de contraventii, borderourile de
debitare-scadere, procese verbale de contraventii in vederea operarii in sistemul informatic;
-verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din
documente (declaratii fiscale, decizii de impunere, deciziile referitoare la obligatiile de plata
accesorii, procese verbale de contraventii, borderouri de debitare-scadere);
- întocmesc documentaţia privind stingerea prin compensare a creanţelor bugetare la
cererea contribuabililor persoane juridice sau din oficiu, în fişa analitică a plătitorilor;
- identifica eventualele degradari ale rapoartelor realizate de aplicatia informatica,
sesizeaza pe cei in drept sa remedieze defectiunile si informeaza concomitent seful ierarhic
superior;
- întocmesc si verifica dosare pentru acordarea de scutiri la plata impozitelor si taxelor
locale pentru contribuabilii care solicita aceasta in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- colaboreaza cu Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice si Juridice, comunicand
trimestrial lista cu societatile comerciale pentru care este necesara efectuarea inspectiei fiscale;
- întocmesc si actualizeaza fisele de post pentru functionarii publici din cadrul Biroului,
evalueaza personalul din subordine si activitatile pe care le coordoneaza;
- raspund de propunerile care se inaintează spre aprobare Consiliului Local, în
privinţa nivelului si structurii impozitelor si taxelor locale conform Codului Fiscal, cu
modificarile si completările ulterioare;
- au obligatia de a prelua sesizarile, de a raspunde petentilor si de a rezolva problema
sesizata;
- analizeaza aspecte şi fenomene rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informeaza
operativ conducerea asupra fenomenelor deosebite constatate, propunând măsurile care se
impun;
- vizeaza declaratia privind valoarea reala a lucrarilor – ITL 064 pentru contribuabilii
peroane juridice, pentru care certifica ca valoarea reala a lucrarilor din declaratie corespunde cu
valoarea inregistrata in evidenta contabila;
- întocmesc borderoul de debitare pentru diferenta de taxa conform declaratiei ITL 064 si emit decizia de impunere pentru calculul accesoriilor aferente diferentei de taxa pentru
eliberarea autorizatiei de construire;
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- verifica si raspund pentru activitatile privind Polul de Asigurare Impotriva
Dezastrelor Naturale – P.A.I.D., referitoare la operarea in baza de date a politelor de asigurare
obligatorii pentru contribuabilii persoane juridice, conform Legii nr. 260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIII – 5.2
Biroul Executare Creanțe Persoane Juridice
Biroul este parte a Serviciului Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice, fiind
condus de un șef de birou, subordonat șefului serviciului și directorului general al DGEFPL.
Baza legala care reglementeaza activitatile specifice din cadrul biroului este
reprezentată de: Legea nr. 500/2002 privind finantele publice , cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal- titlul IX, cu modificarile si
completarile ulterioare; H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – titlul IX; Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare; alte prevederi legale specifice .
Atribuțiile specifice biroului sunt:
- organizarea şi realizarea activitatii de urmărire si stingere a obligatiilor de plata la
bugetul local (impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa teren, impozit pe mijloacele de
transport, taxele judiciare de timbru, venituri din hotarari judecatoresti şi alte taxe locale)
neplătite la termenele prevăzute de lege de către contribuabilii persoane juridice;
- declanșarea, în condițiile legii, a procedurilor de executare silită pentru toate categoriile
de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termenul de plată de către contribuabilii
persoane juridice;
- procedarea la actiuni de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizarea și conducerea activității de înregistrare în evidența fiscală a
creanțelor reprezentand venituri din hotarari judecatoresti stabilite in sarcina persoanelor
juridice;
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- organizarea și conducerea
activității
de
asistentă/îndrumare
a
contribuabilului/platitorului, la cerere și din oficiu;
- organizeaza si analizeaza documentatia necesara pentru inscrierile in tabelul
creditorilor, pentru societatile la care s-a deschis procedura generala/simplificata a
insolventei/falimentului si pentru societatile lichidate pe Legea 31/1990 privind societatile
comerciale.
Principalele activități realizate de angajații biroului sunt:
- organizarea si realizarea activității de urmarire si incasare a veniturilor bugetului local
(impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, amenzi, taxa
de reclama si publicitate, alte impozite si taxe locale) neplatite la termenele prevazute de lege de
catre contribuabili persoane juridice;
- declanșarea, în condițiile legii, a procedurilor de executare silită pentru toate categoriile
de impozite si taxe locale datorate si neachitate la termenul de plată de către contribuabilii
persoane juridice;
- procedarea la actiuni de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizarea, realizarea si asumarea raspunderii pentru stingerea creantelor fiscale prin
executarea silita a veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, si
procedeaza la valorificarea acestora in masura necesara realizarii creantelor fiscale nechitate in
termen si constatate prin titluri executorii, precum si a cheltuielilor de executare;
- asumarea raspunderii si realizarea executării silite prin poprire a sumelor urmaribile,
reprezentand venituri si disponibilitati banesti, titluri de valoare sau alte bunuri mobile
necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului persoana juridica de catre terti,
inclusiv institutii bancare, sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor
raporturi juridice existente, operarea stingerii sumelor achitate cu ordin de plata in cazul popririlor
in contul colector, conform legislatiei in vigoare;
- organizarea, verificarea, coordonarea si asumarea raspunderii pentru executarea silita a
bunurilor mobile si/sau imobile ale debitorilor persoane juridice, respectand prevederile legale
privind sechestrul, publicitatea si valorificarea acestora;
- raspund, realizeaza si verifica distribuirea sumelor realizate din valorificarea bunurilor
sechestrate in conformitate cu Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile
ulterioare, in cazul in care in procedura de executare silita participa mai multi creditori;
- raspund de emiterea si transmiterea, trimestrial, a notificarilor catre restantierii persoane
juridice care inregistreaza debite la bugetul local mai mari de 10000 lei si ulterior publica pe site-ul
municipalitatii lista acestora;
- verifica, din 15 in 15 zile, lista restantierilor persoane juridice care inregistreaza debite la
bugetul local mai mari de 10000 lei si o actualizeaza;
- emit toate documentele administrative fiscale conform legii privind executarea silita,
verifica si raspunde de corectitudinea lor si le semneaza;
- întocmesc si verifica documentatia necesara pentru declararea starii de insolvabilitate, iar
pentru creantele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate urmareste si verifica anual
situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a
cere executare silita;
- identifica eventualele degradari ale rapoartelor realizate de aplicatia informatica,
sesizeaza pe cei in drept sa remedieze defectiunile si informeaza concomitent seful ierarhic
superior;
- întocmesc si verifica dosarele de constatare a implinirii termenului de prescriptie a
dreptului de a cere executare silita, precum si procesele-verbale de constatare a prescriptiei pe
fiecare debitor, pe care le supune spre avizare compartimentului juridic si spre aprobare
conducatorului unitatii, procedand ulterior la scaderea creantelor prescrise din evidenta analitica;
- transmit spre operare stingerea datoriilor achitate cu ordin de plata conform legislatiei in
vigoare, inclusiv pentru societatile aflate in procedura de insolventa/faliment/reorganizare
judiciara;
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- verifica, raspund si intocmesc documentatia necesara pentru deschiderea procedurilor de
insolventa/faliment/dizolvare pentru operatorii economici care figureaza cu datorii la bugetul
local, in conditiile legii;
- întocmesc si verifica documentatia necesara rapsunsurilor catre executorii judecatoresti;
intocmesc puncte de vedere la sedintele Comitetului creditorilor si Adunarii creditorilor pentru
operatorii economici la care s-a deschis procedura insolventei/falimentului;
- efectueaza deplasari in teren la contribuabili, terti, institutii bancare, alte institutii publice
(Oficiul Registrului Comertului, Servicul de Evidenta Informatizata a Persoanei, Biroul de Carte
Funciara, Judecator Sindic, Directia Judeteana de Finante si Publice, alte institutii) in vederea
indeplinirii sarcinilor de serviciu ce decurg din urmarirea si incasarea creantelor bugetare, precum
si din aplicarea modalitatilor de executare silita;
- raspund de corecta si completa aplicare a procedurilor de executare silita folosind succesiv
sau concomitent modalitatile de executare silita prevazute de Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile ulterioare;
- raspund de rezolvarea corespondentei cu privire la urmarirea şi incasarea creantelor
bugetului local;
- oferirea de informatii in scris, sub semnatura, referitor la obligatiile fiscale restante pentru
eliberarea certificatelor fiscale;
- coordoneaza efectuarea lunara a punctajului intre evidenta fiscala si cea contabila privind
debitele in vederea depistarii si corectarii eventualelor diferente in timp util;
- verifica si raspund pentru realitatea datelor din dosarul de executare cu cele din
programul informatic, semnalind superiorilor ierarhici orice neconcordanta gasita;
- colaborarea cu Biroul Impunere Persoane Juridice, in vederea corectarii bazei de impunere
atunci cand constata modificari ale acesteia;
- colaborarea cu Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice/Juridice, comunicand atunci cand
considera ca este cazul, societatile comerciale pentru care este necesara efectuarea inspectiei
fiscale;
- în cazul in care constata instrainarea bunurilor impozabile, transmite documentatia care
atesta instrainarea, impreuna cu borderourile de scadere a debitelor, daca este cazul si verifica daca
noii proprietari sunt inregistrati ;
- verifica daca operatorul a inregistrat corect in programul informatic datele din documente
(procese verbale de contraventii, borderouri de debitare/scadere, stingeri de plati);
- au obligatia de a prelua sesizarile, de a raspunde petentilor si de a rezolva problema
sesizata;
- asigura si verifica baza de date pentru transpunerea in sistem informatic a tuturor
datelor ce privesc activitatea gestionata;
- verifica si raspund pentru activitatile privind Polul de Asigurare Impotriva Dezastrelor
Naturale – P.A.I.D. : operare in baza de date, emitere instiintari pentru asigurarile P.A.D.,
corespondenta cu asiguratorii si contribuabilii, constata contraventii si aplica sanctiunile
prevazute de art. 29 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva
cutremurelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
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- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Secțiunea XXIV
Direcția Juridică
Direcția Juridică este compartiment de specialitate în cadrul aparatului propriu al
Primarului, subordonată direct Primarului Municipiului Iași.
Direcția Juridică contribuie la buna funcționare a sistemului administrației publice locale
și la asigurarea desfășurării activității autorității locale în condiții de legalitate.
Personalul Direcției Juridice are ca prioritate interesul public, principiu conform căruia
funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul
personal, în exercitarea funcției publice.
Personalul Direcției Juridice are obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității
locale, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
Funcționarilor publici din cadrul Direcției Juridice le este interzis să dezvăluie informații
care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
Funcționarilor publici din cadrul Direcției Juridice le este interzis să dezvăluie
informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă această dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori
ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau juridice.
Structura Direcției Juridice este în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local
nr.133/11.04.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iași .
Directorul executiv poate propune Primarului municipiului transformarea și mutarea
posturilor în interiorul structurii interne a direcției.
Structura Direcției Juridice este:
- Director executiv
- Serviciul contencios - Biroul Monitorizarea Punerii în Aplicare a
Hotărâri Judecătorești
- Serviciul Legislație, Metodologie, Avize Legalitate
- Serviciul Achiziții – Compartiment Monitorizare Contracte
- Compartiment Contractare Servicii Sociale
- Biroul Guvernanță Corporativă,
Compartimentele din cadrul Direcției Juridice sunt obligate a coopereze în cadrul
structurii din care fac parte, precum și cu alte compartimente din cadrul aparatului de
specialitate în vederea întocmirii în termen legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea
de competente în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
Funcțiile și atribuțiile principale:
În realizarea scopurilor fundamentale, Direcția Juridică îndeplinește atribuțiile
principale prevăzute de prezentul regulament sau de alte legi reglementari speciale:
Direcția Juridică are următoarele funcții principale:
- reprezintă interesele unității administrativ – teritoriale, ale autorității administrației
publice locale și ale primarului municipiului în justiție, precum și în fața altor autorități
administrativ - jurisdicționale/ judiciare, monitorizează și raportează modul de punere în
aplicare a hotărârilor judecătorești, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
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- asigură cadrul legal pentru realizarea activității administrației publice locale prin
avizarea de legalitate a actelor autorității locale, cu excepția avizării dispozițiilor și hotărârilor
consiliului local;
- asigură cadrul legal necesar pentru achiziționarea produse, servicii, lucrări, de
concesiuni de lucrări și concesiunile de servicii și de servicii sociale ori alte servicii specifice și
monitorizează modul de îndeplinire a contractelor încheiate de către compartimentele care sunt
responsabile în implementarea contractelor;
- asigură implementarea mecanismelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor
publice la care UAT Municipiul Iași este acționar unic, majoritar sau deține controlul în cadrul
raporturilor dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice;
- comunică, la cerere sau din oficiu, tuturor departamentelor din cadrul instituției,
informații necesare desfășurării activității acestora cu privire la litigii, indiferent de stadiul în
care se află acestea, precum și hotărârile judecătorești pronunțate, în copie.
XXIV – 1.1
Serviciul Contencios
Serviciul Contencios este subordonat și funcționează sub conducerea și
coordonarea directorului executiv al Direcției juridice.
Personalul Serviciului Contencios este subordonat direct șefului serviciului și, pe linie
ierarhică, directorului executiv al direcției.
Cadrul legal incident este reprezentat de: Constituia României, republicată în Monitorul
Oficial nr. 767/2003; Legea 287/2009 - Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului Civil cu modificările şi completările
ulterioare; Vechiul Cod Civil din 1864; Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă,
republicat; Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; Lege nr. 286/2009 privind Codul
penal; Legea 187/2012 privind punerea in aplicare a Noului Cod Penal, publicat
în Monitorul Oficial Partea I nr. 757/2012; Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare
a Codului de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul ei juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 215/2001- legea administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public; Legea nr. 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările; Legea nr. 7/
2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicat in Monitorul
Oficial nr. 525 din 2 august 2007; Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea
profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5
decembrie 2003 si Statutul profesiei de consilier juridic ; Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii –
modificată şi completată; O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
şi completările ulterioare.
Activitatea personalului din cadrul serviciului este supusă controlului ierarhic, atribuţiile
acestora fiind cuprinse în fişa postului.
Serviciul Contencios are în structura organizatorică Biroul Monitorizarea Punerii în
Aplicare a Hotărârilor Judecătoreşti.
Activitatea Serviciului Contencios se desfăşoară în temeiul atribuţiilor cu caracter
specific, cuprinse în prezentul regulament și în actele normative incidente.
În realizarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Contencios conlucrează cu celelalte
compartimente din cadrul aparatului de specialitate.
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Atribuții specifice serviciului:
- participă și reprezintă interesele UAT Municipiul Iași, ale autorității publice locale și ale
Primarului în procedura judiciară contencioasă și în procedura judiciară necontencioasă, în fața
primei instanțe și în căile de atac ;
- reprezintă și apără interesele UAT Municipiul Iași, ale autorității publice locale și ale
Primarului în fața instanțelor de judecată și a altor autorități administrativ jurisdicționale/judiciare, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele
promovate de către autoritate prin personalul desemnat în acest scop, precum și în cauzele în
care instituția este citată;
- reprezintă și apără interesele UAT Municipiul Iași, ale autorității publice locale și ale
Primarului în litigiile având ca obiect acțiunile introduse de către Prefect și de către Agenția
Națională a Funcționarilor Publici, în temeiul Tutelei administrative conferite prin Legea
contenciosului nr. 554/2004 atunci când aceste autorități contestă actele administrative emise
sau adoptate de către autoritatea locală.
Principalele activități realizate sunt:
- formulează și redactează plângerile prealabile prin care se solicită unei autorității
publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu
caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia, în temeiul Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, în temeiul referatelor privind necesitatea
promovării unor acțiuni în justiție întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul
structurii interne a autorității locale și aprobate de către primarul municipiului;
- sesizează instanța de judecată prin cereri de chemare în judecată în temeiul referatelor
privind necesitatea promovării unor acțiuni în justiție întocmite de către compartimentele de
specialitate din cadrul structurii interne a autorității locale și aprobate de către primarul
municipiului;
- formulează și redactează cereri de intervenție voluntara – principala și accesorie – cu
respectarea termenelor legale, în interes propriu sau în sprijinul unui serviciu public aflat sub
autoritatea locală atunci când obiectul procesului se circumscrie unui interes public, în temeiul
referatelor privind necesitatea promovării unor acțiuni în justiție întocmite de către
compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne a autorității locale sau de către un
serviciu public aflat sub autoritatea administrației publice locale și aprobate de către primarul
municipiului;
- identifică situațiile care rezulta din analiza datelor, informațiilor și înscrisurilor
transmise de către compartimentele de specialitate si, dacă sunt îndeplinite condițiile,
formulează în calitate de reclamant, de intervenient principal sau de parat și redactează cereri
de chemare în garanție a unei terțe persoane, împotriva căreia UAT Municipiul Iași, autoritatea
locală sau Primarul Municipiului Iași ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau
în despăgubiri;
- identifică situațiile în care se impune, așa cum reiese din analiza datelor, informațiilor și
înscrisurilor transmise de către compartimentele de specialitate si, dacă sunt îndeplinite
condițiile, formulează și redactează cereri în arătarea titularului dreptului pentru care deține un
bun sau pentru care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru în cauzele în care UAT
Municipiul Iași, a autorității locale sau a Primarului municipiului are calitate de parat;
- formulează și redactează, dacă situația impune, cererile în suspendarea provizorie a
actului, în suspendarea executării actului până la pronunțarea instanței de fond și în
suspendarea executării actului prin acțiunea principală până la soluționarea definitivă a cauzei;
- formulează și redactează cererile pentru renunțarea la dreptul pretins sau renunțarea
la judecată, numai în situațiile în care o asemenea cerere se impune în mod justificat, în cadru
legal și în limita mandatului special ori cu încuviințarea prealabilă a autorității administrative, în
temeiul unui referat semnat pe care li supune aprobării șefului serviciului, directorului executiv
și Primarului municipiului;
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- formulează și redactează cererile pentru perimarea cererilor de chemare în judecată
atunci când UAT Municipiul Iași , autoritatea locală sau Primarul municipiului este parte
interesata în susținerea acestei cereri;
- îndeplinește toate actele de procedura în scopul întreruperii cursului prescripției sau,
după caz, a suspendării cursului perimării în situația în care aceste proceduri sunt în interesul
UAT Municipiul Iași , autorității locale și Primarul;
- formulează și redactează cererile și actele procedurale privind ordonanțele
președințiale prin care se solicită luarea unor masuri provizorii și reprezintă interesele UAT
Municipiul Iași , ale autorității publice locale și ale Primarului în procedura de ordonanțele
președințiale, atunci când acestea sunt introduse împotriva UAT Municipiul Iași , ale autorității
publice locale și ale Primarului;
- redactează cererile de chemare în judecată, întâmpinările, răspunsurile la întâmpinări,
cererile reconvenționale și note scrise si/sau note de concluzii, având în vedere la formularea
acestora înscrisurile și mijloacele de proba transmise de către compartimentele de specialitate
care dețin și gestionează înscrisurile respective;
- identifică, în funcție de obiectul cererii de chemare în judecată și valoarea acestuia,
instanța competentă ce trebuie sesizată;
- identifică situația, dacă este cunoscuta, și formulează și redactează, cereri în recuzarea
judecătorilor aflați într-o situație de incompatibilitate în cauza în care reprezintă ai apară
interesele UAT Municipiul Iași, autorității locale și Primarului municipiului ;
- formulează, redactează și invocă excepțiile procedurale în cauzele în care reprezintă
interesele UAT Municipiul Iași, ale autorității publice locale și ale Primarului;
- formulează, redactează și invocă, dacă este cazul, nulitatea actelor procedurale
efectuate în cauza cu nerespectarea cerințelor legale;
- formulează, redactează și introduce, dacă este cazul, cereri de strămutare a cauzelor în
care este parte UAT Municipiul Iași, autoritatea locală sau Primarul municipiului;
- identifică, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne
a autorității locale, probele ce trebuie administrate în cauzele în care reprezintă interesele UAT
Municipiul Iași , ale autorității publice locale și ale Primarului, analizând oportunitatea
administrării acestora și formulează argumentele în susținerea admisibilității probelor;
- identifică situația în care este necesar și solicită, prin referat, numirea unui expert
consultant în cauza aflata pe rolul instanțelor;
- solicită compartimentelor de specialitate comunicarea obiectivelor pentru
încuviințarea expertizei și colaborează în formularea conținutului acestor obiective;
- transmite compartimentelor de specialitate raportul de expertiză judiciară întocmit în
cauza, în scopul comunicării obiecțiunilor și colaborează în formularea conținutului acestor
obiecțiuni;
- identifică situațiile în care este necesară și oportuna administrarea probei cu
interogatoriu și solicită în acest sens compartimentelor de specialitate punctul de vedere în
formularea întrebărilor;
- formulează și depune răspunsurile la interogatorii, în consultare cu compartimentele
de specialitate;
- efectuează demersurile legale pentru depunerea cauțiunii judiciare în cadrul
proceselor, în situația în care se impune depunerea acestei cauțiuni și raportează cu celeritate
constituirea cauțiunii în vederea înscrierii în Registrul intern al cauțiunilor;
- realizează toate demersurile legale și în termenul legal pentru restituirea cauțiunii
constituită de către autoritatea locală în cadrul proceselor, urmărește dacă aceasta a fost
restituita și raportează cu celeritate persoanei desemnate din cadrul serviciului, restituirea
cauțiunii în vederea radierii din Registrul intern al cauțiunilor;
- formulează și redactează cereri privind constatarea de urgență a unei stări de fapt în
interesul UAT Municipiul Iași, autorității locale sau Primarului municipiului în situația în care o
anumită stare ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, dacă acesta
situație este sesizată din datele, informațiile sau înscrisurile comunicate serviciului contencios
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sau adusa la cunoștința de către compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne a
autorității locale;
- formulează și redactează cererile având ca obiect îndreptarea hotărârii, lămurirea
hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii și completarea hotărârii, atunci când se
autosesizează sau este sesizat de către compartimentele de specialitate din cadrul structurii
interne, cu privire la existența unor erori sau omisiuni, când constata că sunt necesare lămuriri
cu privire la înțelesul, întinderea și aplicarea dispozitivului hotărârii sau când instanța a omis să
se pronunțe asupra unui capăt de cerere ori asupra unei cereri conexe sau incidentale;
- formulează și redactează cererile privind căile de atac împotriva hotărârilor
judecătorești definitive, în consultare cu compartimentele de specialitate;
- formulează, redactează și semnează referatele prin care justifică în temeiul normelor
legale incidente, renunțarea la introducerea unei cai de atac împotriva unei hotărâri
judecătorești prin care UAT Municipiul Iași, autoritatea locală sau Primarul este partea căzuta în
pretenții ( partea care a pierdut procesul ), iar referatul îl supune aprobării șefului serviciului,
directorului executiv și Primarului municipiului;
- formulează și redactează, dacă este cazul, cererile privind introducerea cailor
extraordinare de atac;
- analizează dacă se impune, formulează și redactează sesizarea Înaltei Curți de Casație și
Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept;
- analizează dacă se impune, formulează și redactează, sesizarea Curții Constituționale
privind excepția de neconstituționalitate, în timpul desfășurării unui proces;
- analizează dacă se impune, formulează și invocă excepția de neconvenționalitate cu
hotărârile CJUE, hotărârile CEDO, TFUE, regulamente al Comisiei Europene în cauza în care
reprezintă interesele UAT Municipiul Iași , autoritatea locală sau Primarul municipiului;
- formulează și redactează contestațiile la executare în procedura de executare silita, în
situația în care UAT Municipiul Iași este executata silit, în consultare cu compartimentele de
specialitate și în temeiul înscrisurilor și mijlocelelor de proba transmise de către
compartimentele de specialitate care dețin și gestionează înscrisurile respective;
- reprezintă și apără interesele UAT Municipiul Iași , ale autorității publice locale și ale
Primarului în cadrul contestațiilor la executare introduse în procesul de executare, împotriva
hotărârilor judecătorești câștigate de UAT Municipiul Iași , autoritatea locală sau primar;
- analizează dacă situația impune, formulează și redactează sesizarea privind excepția de
nelegalitate a unui act administrativ, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004;
- formulează și redactează, dacă situația impune, contestații privind tergiversarea
proceselor;
- primește citațiile și actele de procedura transmise de către instanțe prin registratura
generala a autorității locale și repartizate de către șeful serviciului sau de către directorul
executiv si, dacă este cazul, formulează și redactează actul procedural prin care se solicită
înlăturarea neregularităților privind citarea;
- întocmește toate actele procedurale și răspunde pentru calculul și realizarea lor în
termenele prevăzute în lege;
- formulează și redactează cereri de reexaminare împotriva încheierilor prin care UAT
Municipiul Iași , autoritatea locală sau Primarul municipiului a fost obligat la amenda sau
despăgubire cu titlu de încălcare a obligațiilor privind desfășurarea procesului; consilierul
juridic va întocmi în acest sens un referat prin care va prezenta motivele aplicării amenzii sau
stabilirii de către instanța a despăgubirilor și cauzelor care au condus la sancțiune aplicata de
către instanța pe care li va aduce, cu celeritate, la cunoștința șefului serviciului, directorului
executiv și primarului municipiului;
- formulează și redactează petiții având ca obiect sesizarea Avocatului Poporului atunci
când Primarul municipiului Iași dispune în mod direct sau prin conducerea direcției sesizarea
organelor penale;
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- pune la dispoziția instituției Avocatul Poporului, în condițiile legii, informațiile,
documentele sau actele pe care le deține autoritatea locală în legătură cu petițiile care au fost
adresate instituției Avocatul Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuțiilor sale și
formulează și redactează în acest sens răspunsurile, în colaborare cu compartimentele de
specialitate din cadrul structurii interne a autorității;
- formulează și redactează sesizări penale în situația în care s-au produs fapte/acțiuni
prin care s-a cauzat o vătămare a intereselor UAT Municipiul Iași , autorității locale sau
Primarului atunci când Primarul municipiului Iași dispune în mod direct sau prin conducerea
direcției sesizarea organelor penale;
- formulează și redactează răspunsuri, precizări sau puncte de vedere la solicitarea
organelor de urmărire penala sau instanțelor judecătorești penale în colaborare cu
compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne a autorității atunci când Primarul
municipiului Iași dispune în mod direct sau prin conducerea direcției sesizarea organelor
penale;
- formulează și redactează opinii privind propuneri de îmbunătățire a modului de
reprezentare a intereselor UAT Municipiul Iași, autorității locale și Primarului în instanța, prin
formularea și redactarea actelor procedurale sau în procedurile de administrare a probelor în
fata autorităților administrativ jurisdicționale sau judiciare la cererea directorului executiv;
- formulează și redactează opinii și întocmește lucrări de sinteza/examenul
jurisprudenței privind practica judiciară sau jurisprudența relevanta într-un anumit domeniu la
solicitarea directorului executiv;
- prezintă puncte de vedere/raport asupra unei chestiuni de drept la solicitarea
directorului executiv;
- depune toate diligentele pentru o buna conducere a proceselor în care este parte UAT
Municipiul Iași, autoritatea locală și Primarul;
- sesizează compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne a autorității
locale și serviciile publice aflate sub autoritatea locală cu privire la deficiențele datorate
activității acestora, rezultate din soluționarea litigiilor la instanțele judecătorești, pentru luarea
măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalității și a ordinii de drept;
- realizează acțiuni cu caracter de îndrumare, sprijin și coordonare a activității
compartimentelor de specialitate din cadrul structurii interne a autorității locale în legătură cu
dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;
- tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești pe serviciul contencios ;
separat, fiecare consilier juridic va tine evidenta individuala a cauzelor în care reprezintă și va
raporta directorului executiv și Primarului, lunar sau ori de cate ori se impune situația
dosarelor, prin șeful serviciului;
- tine evidenţa cauțiunilor judiciare într-un registru constituit în format electronic;
- tine evidenta hotărârilor comunicate de către instanțe pe serviciul contencios ; separat,
fiecare consilier juridic va tine evidenta individuala a hotărârilor pronunțate în cauzele în care
reprezintă și va raporta lunar sau ori de cate ori se impune situația acestor hotărâri, prin șeful
serviciului, directorului executiv;
- redactează răspunsurile la petițiile și lucrările repartizate spre soluționare;
- întocmește procedurile interne pentru activitatea serviciului;
- personalul din cadrul Serviciului Contencios creator și deținător de documente,
răspunde de evidenta, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea lor, conform legislației
specifice;
- directorul Direcției Juridice și șeful Serviciului Contencios, pot lua oricând și în orice
fază procesuală măsura cu privire la preluarea dosarelor aflate în curs de soluţionare de la un
consilier juridic şi/sau redistribuirea dosarelor ce au fost repartizate consilierilor juridici;
- toate documentele redactate în cadrul serviciului vor fi înaintate șefului serviciului sau,
după caz, directorului Direcției Juridice pentru verificare și semnare și depuse ulterior la
cabinetul Primarului sau Viceprimarului desemnat, în vederea semnării.
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Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului/biroului aflat în subordinea
acestuia are obligația respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la
nivelul entității precum și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor
de control intern conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului/biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare,
are obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIV – 1.1
Biroul Monitorizarea Punerii în Aplicare
A Hotărârilor Judecătorești
Biroul este structura internă în cadrul Serviciului Contencios, subordonat șefului
serviciului și directorului executiv.
Activitatea personalului din cadrul biroului este supusă controlului ierarhic, atribuțiile
acestora fiind cuprinse în fișa postului.
Atribuțiile specifice sunt:
- monitorizează și raportează modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești
definitive, pronunțate de instanțele de judecată în procesele în care unitatea administrativteritoriala, prin Primarul Municipiului Iași sau Consiliul Local Iași, a fost parte în proces;
- monitorizează și raportează punerea în executare a dispozitivului hotărârilor
judecătorești definitive penale privind executarea obligației constând în munca neremunerată în
folosul comunității de către persoanele supravegheate, transmise de către Direcția Națională de
Probațiune, prin Serviciul de Probațiune Iași sau, după caz, în mod direct de către instanța
penală;
- monitorizează și raportează punerea în executare a Ordonanțelor de renunțare la
urmărirea penală emise de procuror prin care s-a dispus executarea obligației privind prestarea
unei munci neremunerate în folosul comunității de către persoanele supravegheate;
- monitorizează și raportează punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive
civile/mandatul de executare privind activitatea în folosul comunității;
- monitorizează respectarea procedurii de lucru care reglementează activitățile specifice
biroului, conform prevederilor legale în vigoare.
Activități principale ale Biroului Monitorizare Punere în Aplicare Hotărâri
Judecătorești:
- coordonează, verifică și monitorizează documentele ce fac obiectul activității Biroului
Monitorizarea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești;
- colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul aparatului Primarului
municipiului în vederea ducerii la îndeplinire atribuțiilor;
- asigură îndrumare metodologică și consultanță de specialitate compartimentelor din
cadrul unității administrative teritoriale și serviciilor publice ale Municipiului Iași;
- reprezintă interesele unității administrativ–teritoriale, ale autorității administrației
publice locale și ale primarului în fața altor instituții pentru care a primit delegare în acest sens;
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- raportează ori de cate ori este nevoie sau la cerere, șefului serviciului, directorului
executiv și primarului municipiului aspecte legate de monitorizarea punerii în aplicare a
hotărârilor judecătorești ;
- urmărește și răspunde de elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a
lucrărilor ;
- formulează propuneri de eficientizare a practicii în materie.
Activități specifice privind monitorizarea punerii in executare a hotărârilor
judecătorești definitive, pronunțate de instanțele de judecată în procesele în care
unitatea administrativ-teritorială, prin Primarul Municipiului Iași sau Consiliul Local Iași,
a fost parte în proces
Cadrul legislativ incident: Codul Civil - Legea nr. 287/2009 cu modificările și
completările ulterioare; Codul de procedură civilă - Lege nr. 134/2010 cu modificările și
completările ulterioare.
Activități:
- primește de la Serviciul Contencios și înregistrează hotărârile judecătorești definitive;
- analizează și stabilește competența de soluționare a cererii de executare formulată de
creditor ori prin intermediul executorului judecătoresc, transmite titlul executoriu spre
soluționare compartimentului care are atribuții in legătură cu cauza, în situația în care obiectul
titlului executoriu nu este de competența Serviciului Contencios;
- comunica hotărârile judecătorești ce au ca obiect “pretenții” izvorâte din contracte,
daune, răspundere civilă delictuală, daune materiale, sau alte cauze având ca obiect plata unor
sume de bani, compartimentelor de specialitate, în vederea punerii în executare;
- monitorizează compartimentele de specialitate din cadrul structurii interne a autorității
locale cu privire la impedimentele generate in cadrul procedurilor de punere in aplicare a
hotărârilor judecătorești in scopul luării măsurilor de înlăturare a acestora și raportării acestor
incidente;
- realizează funcția de relaționare în legătură cu punerea în aplicare a hotărârilor
judecătorești definitive prin transmiterea de adrese, intre direcțiile/serviciile/birourile
competente in procesul de punere în executare a acestora;
- primește confirmările din partea compartimentelor de specialitate cu privire la punerea
în executare sau, după caz, cu privire la imposibilitatea punerii în executare a hotărârilor
judecătorești;
- efectuează în mod direct procedura de executare pentru achitarea/încasarea sumelor
reprezentând cheltuieli de judecată/ cheltuieli de executare, din titlul executoriu în cauză;
- întocmește documentația necesară plății/încasării reprezentând exclusiv cheltuieli de
judecată/cheltuieli de executare;
- în situația în care unitatea administrativ-teritorială este debitor, comunica hotărârea
judecătorească (titlul executoriu) compartimentelor de specialitate, în vederea punerii în
aplicare.
Activități specifice privind monitorizarea punerii în executare a hotărârilor
judecătorești definitive, pronunțate de instanțele de judecată penale cu privire la
executarea obligației constând in prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunității de către persoanele supravegheate, transmise de către Direcția Națională de
Probațiune, prin Serviciul de Probațiune Iași
Cadru legal incident al punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive privind
muncă neremunerată în folosul comunității: Legea nr. 252/2013 privind organizarea și
funcționarea sistemului de probațiune; Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din
serviciile de probațiune; Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor
educative și a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal; Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Legea nr.286/2009 privind
Codul Penal – art. 83 alin. 1 lit. C, art. 85 alin. 2 lit. b, art. 93 alin. 3;
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Activități:
- primește și înregistrează dispozitivul hotărârilor judecătorești penale comunicate de
către Direcția Națională de Probațiune, prin Serviciul de Probațiune Iași ce vizează persoanele
supravegheate care trebuie să execute obligația prestării unei munci neremunerate în folosul
comunității;
- monitorizează procesul de executare obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor
supravegheate fata de care instanța a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată;
- monitorizează termenele la care persoanele supravegheate încep executarea obligației
privind prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității prin direcționarea
persoanelor condamnate către instituțiile/direcțiile din cadrul sau din subordinea autorității
administrației publice locale, implicate în acest proces, în funcție de instituția/locația/punctul de
lucru stipulat în dispozitivul sentinței penale;
- primește confirmările scrise din partea instituțiilor/direcțiilor cu privire la
prezentarea/neprezentarea persoanei condamnate la unitatea respectiva precum și începerea
executării obligației;
- transmite confirmarea cu privire la începerea executării obligației privind presarea
unei munci neremunerate în folosul comunității către Serviciul de Probațiune Iași;
- primește de la instituțiile/direcțiile din cadrul sau din subordinea autorității
administrației publice locale, a pontajului întocmit și semnat de către persoana responsabila cu
punerea în aplicare obligației privind prestarea unei munci în folosul comunității din cadrul
fiecărei instituții/direcții, atestând astfel faptul că persoana supravegheata si-a executat
obligația;
-comunica pontajul cu adresa de înaintare către Serviciul de Probațiune Iași pentru
confirmarea finalizării executării obligației privind prestarea unei muncii neremunerate în
folosul comunității de către persoana supravegheata (conf. art. 52 alin. 8 din legea 253/2013) ;
- relaționează cu persoana responsabila cu punerea în aplicare a executării obligației
privind prestarea unei muncii în folosul comunității ;
- monitorizează și raportează situațiile în care pe durata efectuării muncii neremunerate
în folosul comunității se produc incidente, modificări procedurale sau se constată încălcarea cu
rea-voință, de către persoana supravegheata, a obligației impuse și sesizează Serviciul de
Probațiune;
- organizează și gestionează Registrul electronic de evidență și punere în executare a
hotărârilor judecătorești penale provenite de la Serviciul de Probațiune Iași pentru persoanele
supravegheate care trebuie să execute obligația prestării unei munci neremunerate în folosul
comunității.
Atribuții specifice privind monitorizarea punerii în executare a ordonanțelor de
renunțare la urmărirea penală emise de către procuror prin care s-a dispus executarea
obligației constând în prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității de către
persoana supravegheată
Cadru legal incident al punerii în aplicare a ordonanțelor de renunțare la urmărirea
penală prin care s-a dispus executarea obligației constând în prestarea unei munci
neremunerate în folosul comunității: Codul de Procedură Penală – art. 318 alin. 3 Renunțarea la
urmărirea penală, Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative și a
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
Activități:
- primește și înregistrează ordonanțele de renunțare la urmărirea penală prin care
procurorul a dispus executarea obligației privind prestarea unei munci neremunerate in folosul
comunității (conform art. 89 alin. 1 lit. a și b, din Legea nr. 253/2013);
- îndrumă și verifica modalitatea efectiva în care persoana executa obligația privind
prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității (conform art. 89 alin. 3 din Legea nr.
253/2013);
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- participa la întrevederi cu personalele care au de executat muncă neremunerată în
folosul comunității conform Ordonanțelor de renunțare la urmărirea penală - finalitatea acestor
întrevederi o constituie întocmirea unei Fișe de Date Suplimentare pentru executarea orelor de
muncă neremunerată în folosul comunității ce conțin date privind responsabilitățile familiale și
sociale ale persoanei, situația educațională și profesională, conduita generală, analiza
comportamentului infracțional, riscul de săvârșire a unor infracțiuni, precum și orice alte date
relevante pentru situația persoanei;
- întocmește documentele pentru direcționarea persoanelor supravegheate, către
instituțiile/direcțiile aflate in cadrul sau sub autoritatea Municipiului Iași, implicate în acest
proces pe baza datelor prevăzute în Fișa de Date Suplimentare, în funcție de criterii bine stabilite;
- primește confirmările scrise din partea instituțiilor/direcțiilor implicate, cu privire la
prezentarea/neprezentarea persoanei supravegheate la unitatea respectivă precum și începerea
executării obligației;
- primește de la instituțiile/direcțiile implicate pontajul întocmit și semnat de către
persoana responsabilă cu punerea în executare a obligației constând in prestarea unei munci în
folosul comunității din cadrul fiecărei instituții/direcții ;
- în situația in care pe parcursul executării obligației constând in prestarea unei muncii
neremunerate în folosul comunității, intervine o împrejurare care pune persoana în
imposibilitatea de a continua prestarea muncii, va înștiința de îndată pe procurorul de caz
(conform art. 89 alin. 7 din Legea nr. 253/2013);
- după executarea muncii neremunerate în folosul comunității, comunica persoanei față
de care s-a renunțat la urmărirea penală o Adeverință care atestă faptul că obligația a fost
executată (conform art. 89 alin. 5 din Legea nr. 253/2013);
- efectuează verificări în teren în scopul constatării modalității efective în care persoana
desfășoară muncă neremunerată în folosul comunității (conform art. 89 alin. 3 din Legea nr.
253/2013);
- înregistrează în Registrul de evidență și punere în executare a ordonanțelor de renunțare
la urmărirea penală a persoanelor care trebuie să efectueze muncă neremunerată în folosul
comunității;
- comunică/corespondează permanent cu secțiile de Poliție din subordinea
Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în funcție de domiciliul persoanei față de care s-a
renunțat la urmărirea penală (conform art. 89 alin. 4 din Legea nr. 253/2013) ;
- colaborare cu direcțiile/serviciile implicate în executarea obligației privind prestarea
unei munci neremunerate în folosul comunității, dar și cu alte instituții în vederea ducerii la
îndeplinire a atribuțiilor.
Atribuții specifice privind monitorizarea punerii în executare a hotărârilor
judecătorești definitive privind activitatea în folosul comunității dispusă de către
instanțele civile
Cadru legal incident al monitorizării punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești
definitive privind activitatea în folosul comunității: OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor;
Activități:
- primește și înregistrează hotărârea civilă, însoțită de mandatul de executare emis de
către instanța de judecată civilă, pentru contravenientul care are de prestat activități în folosul
comunității (conform art. 15 alin. 2, din OG nr. 55/2002);
- participă la întrevederi cu persoanele contraveniente care au de executat activități în
folosul comunității conform mandatelor de executare;
- întocmește Fișa de Date Suplimentare pentru executarea orelor de activitate în folosul
comunității ce conține date privind responsabilitățile familiale și sociale ale persoanei, situația
educațională și profesională, conduita generală, analiza comportamentului individual, precum și
orice alte date relevante pentru situația persoanei;
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- după evaluarea inițială solicită de la personale contraveniente care au de executat
mandatul de executare, documente necesare executării (conform art. 3 din OG nr. 55/2002);
- formulează propuneri, pe baza datelor prevăzute în Fișa de Date Suplimentare, în
funcție de criterii bine stabilite pentru direcționarea persoanelor contraveniente, către
instituțiile/direcțiile implicate în aceste proceduri (conform art. 17alin.2 din OG nr. 55/2002);
- primește confirmările scrise din partea instituțiilor/direcțiilor implicate în procedura
de executare cu privire la prezentarea/neprezentarea persoanei contraveniente la unitatea
respectivă precum și începerea executării obligației;
- primește de la instituțiile/direcțiile implicate în proceduri, a pontajului întocmit și
semnat de către persoana responsabilă cu punerea în aplicare a activității în folosul comunității
din cadrul fiecărei instituții/direcții, atestând astfel faptul că persoana contravenientă și-a
executat obligația;
- sesizează judecătoria care a emis mandatul, în cazul în care contravenientul, cu reacredință, nu se prezintă în termen de 3 zile de la primirea mandatului de executare, pentru
luarea în evidentă și executarea sancțiunii în termen de 5 zile de la primirea mandatului de
executare, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își
îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă (conform art. 20 și 21 din OG nr. 55/2002);
- supraveghează executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității și
efectuează verificări în teren (conform art. 19 alin. 1 și 3 din OG nr. 55/2002);
- după executarea activității în folosul comunității, comunică persoanei contraveniente o
Adeverință care atestă faptul că obligația a fost executată;
- înregistrează în Registrul de evidență și punere în executare a sentințelor civile a
persoanelor contraveniente care trebuie să efectueze activități în folosul comunității (conform
art. 20 din OG nr. 55/2002);
-comunică/corespondează permanent cu secțiile de Poliție din subordinea
Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în a cărui rază administrativ – teritorială își are
domiciliul contravenientul ;
-comunică/corespondează permanent cu instanțele de judecată care au emis mandatele
de executare în vederea confirmării executării sau neexecutării activității în folosul comunității;
- colaborează cu direcțiile/serviciile implicate in procedura, dar și cu alte instituții în
vederea ducerii la îndeplinire atribuțiilor;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIV – 1.2
Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate
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Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate este subordonat și
funcționează sub conducerea și coordonarea directorului executiv al Direcției juridice.
Personalul Serviciului Legislație, Metodologie și Avize Legalitate este subordonat direct
șefului serviciului și, pe linie ierarhică, directorului executiv al direcției.
Activitatea personalului din cadrul serviciului este supusă controlului ierarhic, atribuţiile
acestora fiind cuprinse în fişa postului.
Activitatea serviciului se desfăşoară în temeiul atribuţiilor cu caracter specific, cuprinse
în prezentul regulament și în actele normative incidente.
În realizarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate
conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate.
Atribuții specifice serviciului:
- asigura și reglementează cadrul legal pentru realizarea activității administrației publice
locale prin avizarea de legalitate a actelor autorității locale, cu excepția avizării dispozițiilor și
hotărârilor consiliului local;
-asigură asistență și consiliere pentru implementarea legislației specifice la nivelul
structurilor de specialitate;
Principalele activități realizate sunt:
Activități specifice exercitării atribuțiilor autorităților locale executive privind
avizarea actelor juridice, din punctul de vedere al legalității acestora, cu excepția
dispozițiilor primarului municipiului, precum și cu excepția proiectelor de hotărâri, după
cum urmează:
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin achizitie directa ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin procedura simplificata ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin licitatie deschisa ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin licitatie restransa ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin negociere competitiva ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin dialog competitiv ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin parteneriat de inovare ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin negociere fara publicare prealabila si negociere
fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii proiectele de contracte si contractele de
achiziții bunuri, servicii si lucrari incheiate prin concursul de solutii ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii acordurile cadru si contractele subsecvente;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii toate contractele ce au ca obiect indeplinirea
obligatiilor UAT Municipiu Iasi (activitatile proiectului) ce decurg din contractele de finantare
incheiate in cadrul procedurilor de accesare a fondurilor europene nerambursabile;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte folosință agricolă;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de parteneriat;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii acorduri de asociere;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de consultanță;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de superficie;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de servitute;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de împrumut de folosinta;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte furnizare utilități;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte drepturi autor;
190

- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte vânzare-cumpărare imobile Legea
112/1996;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte administrare unități de învățământ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte administrare unități sanitare;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte parcare;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii acte adiționale la contracte de administrare
patrimoniu;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii acorduri, parteneriate publice-private;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte drepturi autor, contracte servicii
artistice;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte închiriere spații cu altă destinație
decât locuință;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte concesiune imobile;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte parcare;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte de închiriere locuințe sociale,
convenabile, A.N.L. , propritate privata a municipiului Iasi;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte închiriere curți – grădini;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte operator sechestre mobile în Arhiva
Electronică de Garanții Reale Imobiliare;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contracte evaluatori bunuri mobile;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii acorduri de parteneriat cu ONG-uri sau
instituții ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii cererile de admitere creante;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate pentru materiale promovare, vizite
oficiale, protocoale delegații oficiale interne și externe, premii evenimente și festivități speciale,
distincții, deplasări interne și externe, achiziție bilete transport;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate de initiere a achizițiilor directe,
achizitiilor prin procedura simplificata si celelalte proceduri de atribuire ;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate privind salarizarea;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate necesitate organizare evenimente,
cazare, transport, drepturi autor;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate insolventa Lege 85/2014;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii procese verbale insolvabilitate;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii procese verbale prescriere;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii cereri înscriere insolventă/faliment;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii referate lichidare societăți Legea 31/1990;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii strategii de contractare;
- intocmeste ordonanțări plată, referate de necesitate, angajamente bugetare;
- avizeaza autorizații de construcție, autorizații de funcționare, autorizații desființare
lucrări;
- avizeaza din punctul de vedere al legalitatii cereri admitere creanțe;
Activități specifice implementării legislației la nivelul structurilor de specialitate:
- participă, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte administrative;
- acordă asistență și consiliere echipelor de implementare a proiectelor finanțate din
fonduri europene nerambursabile pe toata durata de implementare, implicit în procedurile de
relaționare cu organismele intermediare și autoritățile de management;
- asigura implementarea legislației la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul
autorității locale executive;
- la solicitarea compartimentelor de specialitate, întocmește puncte de vedere
cuprinzând observații si propuneri referitoare la propunerile de acte juridice si acte
administrative;
- la cererea primarului municipiului, examinează actele emise în procesul de elaborare a
deciziilor administrației publice locale, precum și ale serviciilor publice aflate sub autoritatea
191

administrației publice locale și semnalează din cuprinsul acestora, eventualele prevederi de
natura legala;
- participa, în condițiile legii, potrivit sarcinilor încredințate, la consilierea
compartimentelor de specialitate sau, după caz, a serviciilor publice aflate sub autoritatea
administrației publice locale, prin formularea unor puncte de vedere, exprimând opinii juridice
în legătură cu documentele transmise, precum si cu sesizările privind existenta unor elemente
de nelegalitate;
- întocmește note si puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au
legătură cu specificul atribuțiilor direcției, din dispoziția directorului executiv;
- întocmește studii privind reglementarea si instrumentarea unor instituții de drept în
legislație, și efectuează documentare tematica legislativa;
- formulează propuneri de îmbunătățire a lucrărilor întocmite de compartimentele de
specialitate, astfel încât acestea sa corespunda reglementarilor legale in domeniu;
- participă, din dispoziția primarului municipiului, la lucrările comisiilor de lucru a căror
activitate are legătura cu specificul atribuțiilor direcției;
- formulează răspunsuri la cererile și sesizările adresate autorității administrației publice
locale de către cetățeni și organizații legal constituite, care au legătura cu specificul direcției;
- formulează răspunsuri la sesizările/memoriile adresate autorității locale de către
celelalte autorități publice și alte persoane juridice, repartizate spre soluționare direcției și care
au legătura cu specificul direcției;
- îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții și activități stabilite de conducerea
direcției sau de primarul municipiului.
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
XXIV – 1.3
Biroul Guvernanță Corporativă
Biroul Guvernanță Corporativă este subordonat și funcționează sub conducerea și
coordonarea directorului executiv al Direcției juridice.
Personalul Biroului Guvernanță Corporativă este subordonat direct șefului biroului și, pe
linie ierarhică, directorului executiv al direcției.
Cadrul legal incident este reprezentat de: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
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OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; OMFP nr.
2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor
OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Ordinul nr.
1673/22 august 2017 pentru modificarea O.M.F.P. nr. 2874/2016 privind reglementarea
procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice.
Activitatea personalului din cadrul biroului este supusă controlului ierarhic, atribuţiile
acestora fiind cuprinse în fişa postului.
Activitatea Biroului Guvernanță Corporativă se desfăşoară în temeiul atribuţiilor cu
caracter specific, cuprinse în prezentul regulament și în actele normative incidente.
În realizarea atribuţiilor ce-i revin, Biroul Guvernanță Corporativă cooperează cu toate
serviciile, birourile și/sau alte structuri din cadrul direcției din care face parte, precum și cu alte
compartimente din cadrul aparatului de specialitate în vederea întocmirii în termen legal a
lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare.
Atribuții specifice biroului :
- garantarea obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor
organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei
manageriale şi de asigurare a transparenţei faţă de public, atât a activităţii societăţilor de stat,
cât şi a politicii de acţionariat a Autorității Publice Tutelare;
- guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice
precum și raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice,
dintre consiliul de administraţie, directori, acţionari şi alte persoane interesate;
Principalele activități realizate sunt:
- monitorizează politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare;
- monitorizează modificările strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni,
divizări, transformări, modificări ale structurii de capital;
- monitorizează evoluţia performanţei financiare şi nefinanciare a întreprinderilor
publice aflate sub autoritatea ori în portofoliul autorităţii publice tutelare: reducerea plăţilor
restante, profit;
- monitorizează politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice
aflate sub autoritate ori în portofoliul autorităţii publice tutelare ;
- monitorizează datele privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi şi preocupările
de înlăturare şi prevenire a acestora;
- monitorizează alte elemente stabilite prin decizia autorităţii publice tutelare;
- participă la elaborarea componentei iniţială a planului de selecţie de către comisia de
selecție in consultare cu comitetul de nominalizare şi remunerare;
- participă la elaborarea componentei integrală a planului de selecţie de către comisia de
selecție;
- participă la elaborarea matricei consiliului de către comisia de selecție;
- participă la elaborarea profilului candidatului pentru funcţia de administrator ;
- participă la elaborarea planului de selecție de către comisia de selecție;
- participă la elaborarea profilului personalizat al consiliului de administrație de către
comisia de selecție;
- asigură secretariatul tehnic pentru procedura de selecție prealabila si procedura de
selecție finala;
- participă la elaborarea raportului de activitate la reînnoirea mandatului de către
comisia de selecție;
-participă la elaborarea raportului de evaluare a membrilor consiliului de către comisia
de selecție;
- participă la elaborarea raportului privind numirile finale de către comisia de selecție;
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- întocmește scrisoarea de aşteptări şi o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi
luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator pentru societățile la care unitatea
administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau deține controlul;
-monitorizează şi evaluează, prin reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor,
performanţa Consiliului de Administraţie, pentru a se asigura, în numele unităţii administrativteritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în
funcţionarea societăţii;
- monitorizează transparența politicii de acționariat în cadrul societăților față de care se
exercită competențele autorității publice tutelare;
- monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari;
- participa la evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea
profilului consiliului efectuată de comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelară;
- întocmește note de fundamentare, referate de specialitate, proiecte de dispoziție și
proiecte de hotărâre ori de câte ori este cazul, pentru:
 propuneri în numele unităţii administrativ-teritoriale - acţionar, pentru candidaţi la
funcţiile de membri în Consiliile de Administraţie;
 mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru negocierea
şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliile de
administraţie;
 numirea reprezentanţilor unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a
Acţionarilor şi aprobarea mandatului acestora;
- stabilește criterii de integritate pentru membrii Consiliului de Administraţie, şi
monitorizează înscrierea acestora în contractele de mandat;
- monitorizează şi evaluează aplicarea legislației în vigoare;
- raportează Ministerului Finanţelor Publice îndeplinirea atribuţiilor proprii în aplicarea
legislației specifice;
- raportează indicatorii de performanță ;
- se consultă cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și
cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice în vederea elaborării
Scrisorii de așteptări;
- se consultă cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și
cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice la stabilirea indicatorilorcheie de performanţă financiari şi nefinanciari;
- solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la
activitatea întreprinderilor publice la care autoritatea publică tutelară este acționar ;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul biroului are obligația respectării/aplicării
procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful biroului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are obligația
de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de activități și
riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
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XXIV – 1.4
Serviciul Achiziții Publice
Serviciul Achiziții este subordonat și funcționează sub conducerea și coordonarea
directorului executiv al Direcției juridice, având în componență/în subordine și
Compartiment Monitorizare Contracte, Compartiment Contractare Servicii Sociale.
Personalul Serviciului Achiziții este subordonat direct șefului serviciului și, pe linie
ierarhică, directorului executiv al direcției.
Activitatea personalului din cadrul serviciului este supusă controlului ierarhic, atribuţiile
acestora fiind cuprinse în fişa postului.
Activitatea Serviciului Achiziții Publice se desfăşoară în temeiul atribuţiilor cu caracter
specific, cuprinse în prezentul regulament și în actele normative incidente.
În realizarea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Achiziții Publice cooperează cu toate
serviciile, birourile și/sau alte structuri din cadrul direcției din care face parte, precum și cu alte
compartimente din cadrul aparatului de specialitate în vederea întocmirii în termen legal a
lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competențe în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare.
Cadrul legal incident este reprezentat de: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016
privind achiziţiile publice, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea
Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;
Atribuții specifice serviciului :
- asigurarea cadrul legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și
lucrări în condiții de eficientă economică și socială, pentru atribuirea contractelor de concesiune
de lucrări și de concesiune de servicii, pentru atribuirea contractelor de servicii sociale ori alte
servicii specifice de către autoritatea locală în calitate de autoritate contractanta;
Principalele activități sunt după cum urmează:
- elaborarea Strategiei anuale a achizițiilor publice, în concordanță cu cerințele art. 11
din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
- elaborează programul anual al achiziţiilor publice, asigura desfășurarea și derularea
achiziţiilor la nivelul autorităţii administrației locale, coordonează metodologic achiziţiile
publice cat și participarea la procedurile de achiziţii de produse, servicii, lucrări, de concesiuni
de lucrări și concesiunile de servicii și de servicii sociale ori alte servicii specifice;
- organizează și ține evidența programelor anuale de achiziții publice, după întocmirea
și/sau modificarea acestora pe baza datelor furnizate și a documentelor puse la dispoziție de
compartimentele inițiatoare;
- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea
înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este
cazul;
- elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte
compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al
achizițiilor publice;
- îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
lege;
- realizează achizițiile directe;
- constituie și păstrează dosarul achiziției publice ;
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- organizează și tine evidența procedurilor de achiziție inițiate, organizate, efectuate sau
finalizate pe baza datelor furnizate si/sau documentelor puse la dispoziție de către
compartimentele de specialitate;
- coordonează activitatea de concesiuni de lucrări și concesiunile de servicii;
- coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul unui
concurs de soluții, a documentației de concurs:
 în cazul procedurilor de atribuire aferente proiectelor pentru care este desemnata o
unitate de implementare a proiectului (UIP), primirea întregii documentații de atribuire însoțita
de referate de necesitate/note de fundamentare, strategie de contractare, caiet de sarcini,
documente semnate și aprobate conform competentelor legale, în vederea postării în Sistemul
Electronic al Achizițiilor Publice;
 în cazul celorlalte proceduri de atribuire primirea și verificarea documentelor
(strategie de contractare, fisa de date a achiziției etc.) întocmite de către direcțiile/serviciile din
cadrul aparatului de specialitate în vederea inițierii procedurii de atribuire a contractelor de
achiziție publică;
- elaborează următoarele documente ce fac parte din documentația de atribuire: fisa de
date a achiziției ( în cazul în care aceasta nu a fost întocmită de către compartimentul
inițiator/consultant), secțiunea formulare și modelul de contract/acord cadru, pe baza
documentelor primite din partea compartimentelor de specialitate;
- îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
legislația în vigoare, respectiv:
 întocmirea și publicarea în SEAP a anunțurilor de intenție, de participare și de
atribuire, precum și a documentației de atribuire;
 publicarea în SEAP a notificării privind achizițiile directe efectuate la nivelul autorității
locale contractante;
 întocmirea și actualizarea permanenta a unei baza de date privind achizițiile directe
efectuate de către autoritatea locală contractantă.
stabilește circumstanțele de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri de atribuire a
contractelor de achiziție publică, respectiv: licitație deschisa, licitație restrânsa, dialog
competitiv, negociere, concurs de soluții, parteneriat pentru inovare, negociere fără publicare
prealabila, procedura simplificată;
- elaborează notele justificative în situația în care procedura de atribuire propusă
impune pe baza circumstanțelor descrise în referatele de necesitate/notele de fundamentare
întocmite de către compartimentele inițiatoare și transmiterea acestor note justificative către
serviciul legislație, metodologie și avize legalitate, în vederea avizării;
- aplică și finalizează procedurile de atribuire, respectiv:
 îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislația
în vigoare, respectiv întocmirea și publicarea în SEAP a anunțurilor de intenție, de participare și
de atribuire, a documentației de atribuire, precum și a celorlalte documente și informații
prevăzute de legislație;
 primește solicitările de clarificări din partea operatorilor economici;
 participă la formularea răspunsurilor autorității contractante la clarificările solicitate
de operatorii economici cu privire la organizarea și derularea procedurilor de achiziție;
 în cazul solicitărilor de clarificări care vizează documentația de atribuire, participa la
formularea punctului de vedere întocmit de către inițiatorul/iniţiatorii procedurii;
 în cazul solicitărilor de clarificări care vizează procedura de atribuire, după momentul
deschiderii ofertelor, participa la formularea punctului de vedere trebuie întocmit de către
membrii comisiei de evaluare;
 transmite răspunsurile de clarificări către operatorii economici, în termenele legale;
 primește ofertele în cazul procedurilor offline, iar in cazul procedurilor online, descarcă
ofertele de pe SEAP ;
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 la solicitarea președintelui comisiei de evaluare, redactează și transmite
convocatoarele către membrii comisiilor la ședințele de deschidere a ofertelor și la ședințele de
evaluare in calitate de responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire;
 participa la întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor de deschidere a ofertelor, la
procesele-verbale de evaluare/negociere, in calitate de responsabil cu aplicarea procedurii de
atribuire;
 primește de la comisiile de evaluare rapoartele cu privire la rezultatul procedurilor de
atribuire, aprobate de către primarul municipiului;
 transmite comunicările privind rezultatul procedurilor de atribuire, în conformitate cu
prevederile legale.
- asigură transmiterea către ANAP, prin mijloace electronice a notificării cu privire la
contractul de achiziție/acordul cadru încheiat, cu respectarea termenelor legale;
- îndeplinește formalitățile necesare în vederea eliberării garanțiilor de participare, în
conformitate cu prevederile legale, după semnarea contractului de achiziție publică;
- îndeplinește obligațiile legale ale autorității contractante aferente procedurii de
soluționare a notificărilor prealabile, respectiv:
 primește notificările;
 comunica în termenele legale, introducerea notificării;
 participa la formularea punctului de vedere al autorității contractante la
notificări/contestații (în cazul contestațiilor care vizează documentația de atribuire, punctul de
vedere trebuie întocmit împreună cu inițiatorul procedurii, iar in cazul contestațiilor care
vizează procedura de atribuire, după momentul deschiderii ofertelor, punctul de vedere trebuie
întocmit împreună cu membrii comisiei de evaluare);
- transmite către CNSC dosarul achiziției publice și documentele solicitate;
- primește decizia CNSC cu privire la modul de soluționare a contestațiilor și întreprinde
demersurile legale pentru punerea în aplicare a acestor decizii;
- transmite către ANAP documentele întocmite de compartimentele care urmăresc și
răspund de îndeplinirea contractelor, cuprinzând informații privind îndeplinirea obligațiilor
contractuale de către operatorii economici, parți în contractele de achiziții publice, cu
respectarea termenelor stabilite prin actele normative în domeniul achizițiilor publice;
- colaborează cu ANAP și alte instituții de monitorizare și control în legătura cu
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- monitorizează emiterea actelor normative în domeniul achizițiilor publice și
semnalează termenele de aplicare compartimentelor de specialitate;
- participa alături de alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate din
structura organizatorica a autorității locale la elaborarea și promovarea actelor administrative
sau actelor juridice în domeniul specific de activitate;
- asigura, prin operațiuni de solicitare date și/sau documente evidența actualizată și
informarea periodică, în baza documentelor puse la dispoziție de compartimentele de
specialitate; solicitarea documentelor către compartimentele de specialitate se realizează la
inițiativa șefului serviciului, directorului executiv și primarului municipiului;
- raportează periodic sau la solicitare și ori de cate ori se considera necesar, toate datele
deținute în evidența directorului executiv și primarului municipiului;
- gestionează activitatea de arhivare a tuturor documentelor deținute în evidență;
- în îndeplinirea atribuțiilor, prin nota de serviciu sau dispoziție a primarului
municipiului șeful serviciului sau funcționarii din subordine pot participa în calitate de
observator desemnat al primarului municipiului în cadrul comisiilor de evaluare la ședințele de
deschidere/evaluare a ofertelor înregistrate de către serviciile publice aflate sub autoritatea
UAT Municipiul Iași în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, când
aceste servicii au calitate de autoritate contractantă;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul serviciului are obligația respectării/aplicării
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procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum și pe cea a elaborării
și actualizării documentației aferente standardelor de control intern conform prevederilor
Ordinului SGG nr. 400/2015 actualizat.
Șeful serviciului, în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei de monitorizare, are
obligația de a întocmi ori de câte ori apar modificări relevante, obiectivele specifice, lista de
activități și riscuri inerente, va evalua riscurile și va propune măsuri de gestionare a riscurilor
evaluate.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Monitorizare Contracte
Compartimentul Monitorizare Contracte este parte a Serviciului Achiziții Publice,
subordonat șefului de serviciu și directorului executiv al Direcției juridice.
Atribuții specifice:
- monitorizarea contractelor de achiziție publică bunuri, servicii, lucrări, de concesiuni de
lucrări și concesiunile de servicii și de servicii sociale ori alte servicii specifice, la nivelul
autorității locale în calitate de autoritate contractanta;
Activitățile realizate în cadrul compartimentului sunt:
- întocmește rapoarte de monitorizare a contractelor de achiziție publică bunuri, servicii,
lucrări, de concesiuni de lucrări și concesiunile de servicii și de servicii sociale ori alte servicii
specifice;
- solicită de la departamentele care supraveghează executarea contractului informări
justificate cu privire la eventualele modificări intervenite in execuția contractelor/acordurilorcadru, care cuprind cauza, motivele si oportunitatea modificărilor propuse;
- asigura raportarea contractelor de achiziție publică bunuri, servicii, lucrări, de
concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii, de servicii sociale ori alte servicii specifice,
respectiv a modului de îndeplinire a activității de raportare șefului serviciului, directorului
executiv și primarului municipiului;
- tine evidenta la zi a registrului unic de contracte de achiziție publică bunuri, servicii,
lucrări, de concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii și de servicii sociale ori alte servicii
specifice;
- realizează baza de date și asigura gestionarea bazei de date cu privire la contractele de
achiziție publică bunuri, servicii, lucrări, de concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii și de
servicii sociale ori alte servicii specifice, monitorizate în cadrul serviciului achiziții;
- realizează baza de date și asigura gestionarea bazei de date cu privire la modul de
derulare/îndeplinire a contractelor de achiziție publică bunuri, servicii, lucrări, de concesiuni de
lucrări și concesiuni de servicii și de servicii sociale ori alte servicii specifice, monitorizate în
cadrul serviciului achiziții;
- semnalează șefului de serviciu orice impediment în derularea contractelor de achiziție
publică bunuri, servicii, lucrări și de concesiuni de lucrări și concesiunile de servicii și de servicii
sociale ori alte servicii specifice;
- întocmește împreună cu serviciul legislație, metodologie și avize legalitate draft-ul
contractelor de achiziție publică bunuri, servicii, lucrări, de concesiuni de lucrări și concesiuni de
servicii și de servicii sociale ori alte servicii specifice și draft-ul actelor adiționale la aceste
contracte;
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- formulează propuneri de modificare a draft-ului contractelor cadru de achiziție publică
bunuri, servicii, lucrări, de concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii și de servicii sociale ori
alte servicii specifice și draft-ul actelor adiționale la aceste contracte;
- corelează clauzele modelelor contractelor cu prevederile legislației în vigoare în
materia achizițiilor publice, luând în considerare punctele de vedere formulate de direcțiile
avizatoare anterior definitivării documentației de atribuire și postării acesteia în SEAP;
- asigură, prin operațiuni de solicitare date si/sau documente evidenta actualizata și
informarea periodica, în baza documentelor puse la dispoziție de compartimentele de
specialitate;
- solicitarea documentelor către compartimentele de specialitate se realizează la
inițiativa șefului serviciului si/sau directorului executiv și/sau primarului municipiului;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Compartimentul Contractare Servicii Sociale
Compartimentul Contractare Servicii Sociale este parte a Serviciului Achiziții Publice,
subordonat șefului de serviciu și directorului executiv al Direcției juridice.
Atribuții specifice:
-atribuirea contractelor pentru serviciile sociale prestate de către furnizorii de servicii
sociale acreditați;
Activitățile realizate în cadrul compartimentului sunt:
- realizează procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor pentru
serviciile sociale prestate de către furnizorii de servicii sociale acreditați, cu respectarea
legislației aplicabile achizițiilor publice;
- participa la elaborarea strategiilor locale și planurilor anuale de acțiune;
- solicita date și informații serviciilor publice cu atribuții în domeniu, privind lista
serviciilor sociale pe care le vor contracta cu furnizorii publici și privați de servicii sociale;
- face cunoscută intenția de a achiziționa servicii sociale fie prin publicarea unui anunț de
participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;
- publică anunțul de atribuire a contractului de furnizare servicii sociale;
- analizează și propune dacă se impune participarea la procedurile de atribuire a
contractelor de achiziții publice având ca obiect exclusiv serviciile de sănătate, sociale și
culturale;
- transmite spre publicare un anunț de participare atunci când:
 inițiază procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv sau
negociere competitivă ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică/ acordurilor-cadru;
 lansează un sistem dinamic de achiziții;
 organizează un concurs de soluții;
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 inițiază procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru
pentru servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția cazului în
care a fost publicat un anunț de intenție valabil în mod continuu;
- participa alături de compartimentele de specialitate și serviciul public cu atribuții în
asistență socială la procesul de identificare și formulare a criteriilor de calitate, în conformitate
cu standardele minime de calitate în baza cărora a fost eliberată licența de funcționare și, după
caz, în conformitate cu indicatorii de performanta prevăzuți la art. 15 alin. (3) din Legea nr.
197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare,
contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de
servicii sociale;
- elaborează planul anual de achiziții de servicii sociale parte componenta din planul
anual de acțiune privind serviciile sociale elaborat de serviciul public de asistență socială al
autorității locale cât și din programul anual de achiziții publice;
Alte activități:
- În vederea asigurării realizării activităților impuse de dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, personalul din cadrul compartimentului are obligația
respectării/aplicării procedurilor operaționale și a celor de sistem de la nivelul entității precum
și pe cea a elaborării și actualizării documentației aferente standardelor de control intern
conform prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 – actualizat.
- Îndeplinirea obligațiile din domeniul securității în muncă, așa cum sunt prevăzute în
Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.
- Asigurarea înregistrării în Registrul unic de control de la nivelul UAT Municipiul Iași a
verificărilor organelor abilitate;
- Asigură respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Iași, a prevederilor sistemului de control intern și al celui
de management al calității, a legislației specifice domeniului de activitate, a obligațiilor
prevăzute în fișele posturilor.
Capitolul IV – Dispoziții finale
Prezentând atât conducerea, organizarea, atribuţiile și activitățile compartimentelor,
Regulamentul de organizare şi funcţionare este documentul care descrie activitatea instituţiei.
Regulamentul de organizare şi funcţionare împreună cu Regulamentul intern vor sta la
baza elaborării oricăror alte documente care să fie aplicabile instituţiei și/sau angajaţilor, cele
două regulamente completându-se în vederea descrierii raporturilor de muncă între angajat și
angajator, pentru realizarea scopului și atribuțiilor specifice administrației publice locale..

Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local
şi intră în vigoare conform acesteia.

Directorii, şefii de servicii şi birouri - pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul
regulament - vor stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, în termen de 30 de zile de la
aprobarea acestuia, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare
judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale şi funcţiei detinute.
Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care
privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii aparatului de
specialitate al Primarului.
Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune prin Hotărâre a Consiliului
Local.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antrenează răspunderea
disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările
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ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
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