
 

 

HOTARAREA NR.282 
privind  aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentul de Organizare si 

Functionare ale Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea  
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 21 decembrie 2011; 

Examinand proiectul de hotarare privind  aprobarea organigramei, statului de 
functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din initiativa Primarului; 
 Luand in discutie raportul nr.G.8.784/15.12.2011 intocmit de Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, vizat de Directia Economica; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere: 

-prevederile Hotararii Consiliului Local nr.236/29.10.2010, preluarea 
activitatilor de intretinere spatii verzi, intretinere fantani arteziene, intretinere 
Stadion Delta si intretinere cimitirul Eternitatea I si II aflate in administrarea 
D.I.A.P. de catre S.C. SERVICII PUBLICE S.A., modificata si completata  de 
HCL nr.243/18.10.2010; 

-prevederile Hotararii de Guvern nr. 895/25.08.2010, privind reglementarea 
situatiei juridice a unor imobile din judetul Tulcea; 

- prevederile Ordonantei de Guvern nr. 71/2001, modificata si completata 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local; 

- prevederile  Legii nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice 

- prevederile     Legii nr. 285 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea în 
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice 

- prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, Codul muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor art.36, al. (2) lit a) si alin. 3 lit. a) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (6) si art.49, al.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1-Se aproba  organigrama, numarul de personal si statul de functii ale 

Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, conform anexelor 1, 2 si 3, 
parte integranta din prezenta hotarare.  



 

 

Art.2-Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, conform anexei 4, parte integranta 
din prezenta hotarare.  

Art.3-Orice alte dispozitii privitoare la organigrama, statul de functii si 
Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea, se revoca, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.. 

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputernicesc Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu si Directia Economica. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 
sale. 

 
 
 
Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSILIUL LOCAL TULCEA                                                     Anexa 1 
DIRECTIA INTRETINERE SI 
ADMINISTRARE PATRIMONIU 
 
 
 

STAT DE FUNCTII 
 

cuprinzand personalul cu functii de conducere si executie 
din cadrul Directiei Intretinere Administrare Patrimoniu 

 
 
 

 Nr.crt. FUNCTIA NR.POST. STUDII 
 1 DIRECTOR GENERAL 1 S 
 2 DIRECTOR ADJUNCT 1 S 
 3 AUDITOR 1 S 
 4 CONTABIL SEF 1 S 
 5 SEF SERVICIU 1 S/SSD 
 6 SEF BIROU 5 S/M 
 7 CONSILIER JURIDIC 3 S 
 8 INSPECTOR,REFERENT SPECIALITATE 9 S 
 9 INSPECTOR/REFERENT 16 SSD/M 
 10 SEF SECTIE 1 S 
 11 SEF SECTOR 1 S/M 
 12 MAISTRU 1 M 
 13 SEF FORMATIE  3 M 
 14 SEF DEPOZIT 1 M 
 15 CASIER 4 M 
 16 INGRIJITOR 12 M/G 
 17 ADMINISTRATOR 9 M/G 
 18 MUNCITOR CALIFICAT 41 M/G 
 19 MUNCITOR NECALIFICAT 13 M/G 
  

                                TOTAL                                                              124      
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 



 

 

CONSILIUL LOCAL TULCEA    Presedinte sedinta  
DIRECTIA INTRETINERE SI        

ADMINISTRARE PATRIMONIU      

        

 Anexa 2       

                                            STAT    DE  FUNCTII    

              cuprinzand personalul D.I.A.P. ale  carui  drepturi salariale sunt suportate  

                                    din subventie de la bugetul local     

Nr. Functie Functii Studii Nr. Grad   

crt. Executie Conducere   Post. profesional.   
1 Inspector specialitate Director general S 1 IA   
2 Inspector specialitate Director adjunct S 1 IA   
3 Auditor   S  1 IA   
4 Inspector specialitate Contabil   sef S  1 IA   
5 Consilier juridic Sef  Birou S 2 II   
6 Consilier juridic   S 1 I   
7 Consilier juridic   S 1 II   
8 Consilier juridic   S 1 III   
9 Inspector specialitate Sef Birou S 1 IA   

10 Inspector specialitate   S 1 I A   
11 Inspector specialitate   S 2 I   
12 Inspector specialitate   S 2 II   
13 Inspector   SSD 1 IA   
14 Inspector,  Referent Sef birou M 2 IA   
15 Inspector, Referent   M 9 IA   
16 Inspector, Referent   M 2 I   
17 Inspector, Referent   M 2 II   
18 Referent specialitate   S 1 IA   
19 Referent specialitate   S 3 I   
20 Casier   M 1 I   
21 Administrator   M 1 II   

              
              



 

 

  TOTAL     37     
 
 
 

CONSILIUL LOCAL TULCEA                                  ANEXA nr. 4 
 DIRECTIA INTRETINERE SI                                               la HCL nr. 
ADMINISTRARE PATRIMONIU                                                        
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE  AL DIRECTIEI INTRETINERE 

SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA 
 

Capitolul I  
Dispozitii Generale 

Art.1 Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, denumita in 
continuare D.I.A.P. Tulcea, este un serviciu public de administrare a domeniului 
public si privat  de interes local cu personalitate juridica si buget propriu. 

Art.2 Finantarea activitatii directiei se asigura din venituri proprii, subventii 
si transferuri de la bugetul Consiliului Local, prin Directia Economica a Primariei. 

Art.3 Prezentul regulament de organizare si functionare stabileste cadrul 
juridic unitar si conditiile in care se desfasoara activitatea de intretinere si 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Tulcea, in conformitate 
cu principiile si reglementarile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 
71/2002privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local, aprobata si modificata prin Legea nr. 
3/2003, in Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – 
cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local. 

Art. 4  Serviciul public de intretinere si administrare a domeniului public si 
privat se desfasoara sub autoritatea Consiliului Local Tulcea care coordoneaza 
gestionarea serviciului si urmareste realizarea strategiilor. Organizarea acestui 
serviciu s-a facut cu respectarea urmatoarelor principii: 
    a) autonomiei locale; 
    b) descentralizării serviciilor publice; 
    c) responsabilităţii şi legalităţii; 
    d) corelării cerinţelor cu resursele; 
    e) dezvoltării durabile; 



 

 

    f) asocierii intercomunale; 
    g) parteneriatului public-privat; 
    h) liberului acces la informaţii şi consultarea cetăţenilor; 
    i) economiei de piaţă şi eficienţei economice. 

Art.5 Conditiile tehnice si indicatorii de performanta ai serviciului public de 
intretinere si administrare patrimoniu sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului 
nr. 955/2004 sau in hotararile consiliului local pe baza unor studii de specialitate. 

 
Organizarea, functionarea si gestionarea serviciului de intretinere si 

administrare a patrimoniului  public si privat 
 

Organizarea si functionarea serviciului de intretinere si administrare a 
patrimoniului  public si privat 

 
Art.6  Intretinerea, administrarea si exploatarea domeniului public si privat 

al municipiului Tulcea se face de catre Directia intretinere si Administrare 
Patrimoniu, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local nr. 76/2001 reorganizata  
prin HCL nr. 186/2003, avand ca obiect de activitate: 

A-Administrarea şi gestionarea eficienta a patrimoniului public şi 
privat, pentru satisfacerea nevoilor comunitatii locale. 

B-Intretinerea domeniului public şi privat al municipiului Tulcea prin 
realizarea obiectivelor cuprinse în planul de gospodarie comunala, care se 
realizeaza prin indeplinirea atributiilor sectoarelor din cadrul Sectiei de Întreţinere a 
Domeniului Public. 

Art.7 Birourile si compartimentele prevazute in oraganigrama sunt 
dimensionate in functie de marimea unitatii administrative teritoriale si sunt 
incadrate cu specialist in domeniul tehnic, financiar contabil, administrativ si 
juridic. 

Art. 8 Functionarea Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu se 
face in conditii de transparenta prin consultarea cu utilizatorii si asociatiile lor 
reprezentative precum si cu sindicatele si patronatele, asigurand un nivel calitativ 
ridicat. 

Art.9 Activitatile  Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu sunt 
destinate satisfacerii nevoilor comunitatilor locale, contribuind la ridicarea gradului 
de civilizatie si confort al acestora. 

Gestiunea serviciului public de intretinere si administrare a domeniului 
public si privat  



 

 

Art. 10 Gestiunea serviciului public Directia Intretinere si Administrare 
Patrimoniu se realizeaza prin gestiune directa, in baza prevederilor prezentului 
regulament, prin birourile si compartimentele specializate prevazute in 
organigrama. 

Capitolul IV 
Patrimoniul DIAP Tulcea  

Art.11 Patrimoniul este format din mijloace fixe si obiecte de inventar de 
natura mijloacelor fixe, atribuite in administrare de catre Consiliul Local al 
municipiului Tulcea, Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea si 
bunuri proprii achizitionate din venituri proprii. 
 

Capitolul V  
Evidenta patrimoniului, proceduri de lucru si raportari periodice:  

Art.12 Mijloacele fixe si obiectele de inventar date in administrare S.C. 
Aquaserv SA, S.C. Energoterm SA, S.C. Transport Public SA, SC. Servicii Publice 
SA, S.C. Agropiete SA si Directiei Asistenta si Protectie Sociala, precum si cele 
date in administrarea Directiei  de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, 
vor fi inregistrate in conturile bilantiere  211 terenuri si contul 212 constructii si 
raportate in situatiile financiare. 

 Atribuirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in folosinta directiilor 
/ serviciilor mentionate se va face prin Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu pe baza de liste de inventar semnate de aceasta si directia primitoare si 
protocol care constituie baza legala a Hotararii de Consiliul Local. 

Bunurile de natura celor mentionate predate ulterior (investitii noi si dotari 
realizate prin programele de investitii ale Consiliului Local) vor fi inregistrate de 
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea in contul mentionat si 
predate spre administrare directiilor/societatilor, pe baza hotararii Consiliului 
Local. 
Inventarierea bunurilor predate in administrare se va face anual conform Ordinului 
Ministerului Finantelor Publice nr. 2388/1995. 

Cate un exemplar din listele de inventariere, din listele de constatare a 
diferentelor si procesul verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii D.I.A.P. 
Tulcea le va transmite Directiei Economice care le va supune analizei si 
valorificarii ordonatorului principal de credite. In conditii similare, sub raportul 
inventarierii se va proceda si cu bunurile concesionate sau inchiriate altor unitati. 

Comisiile de inventariere pentru aceste bunuri vor fi constituite prin 
dispozitia ordonatorului principal de credite. 



 

 

Casarea mijloacelor fixe si a celorlalte bunuri din dotare care si-au indeplinit 
perioada normala de utilizare, date in administrare, concesionate sau inchiriate se 
va face la propunerea directiilor /societatilor care le au in folosinta cu aprobarea 
ordonatorului de credite si cu indeplinirea cerintelor Regulamentului aprobat prin 
H.G. 841/95 modificat prin H.G. 966/1998.  

Art.13 Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea 
actualizeaza permanent baza de date privind contractele de inchiriere si 
concesionare incheiate si reziliate.   

Anual, aceasta Directie va proceda la indexarea obligatiilor de plata 
prevazute in contracte in baza Hotaririlor Consiliului Local, calculeaza majorarile, 
urmareste si incaseaza creantele in conditiile prevazute de normele legale.  

Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea opereaza modificarile 
intervenite in derularea contractelor de concesiune si inchiriere si urmareste 
respectarea clauzelor contractuale. 



Art.14 Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu va inregistra in contul 303- mobilier 
domeniul public, “Mijloace fixe si obiecte de inventar primite in folosinta” bunurile care constituie 
mobilierul urban al municipiului Tulcea preluat in administrare. 

Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea va conduce evidenta analitica  pe 
locuri de folosinta si persoane responsabile cu gestionarea acestuia, urmind a se efectua 
inventarierea anuala a mobilierului urban. 

Scoaterea din evidenta a mobilierului urban se va face la propunerea motivata legal si cu 
respectarea stricta a regulamentului aprobat prin HG 841/1995 de Directia Intretinere si 
Administrare Patrimoniu cu aprobarea ordonatorului de credite si viza de control financiar 
preventiv. 
   

Capitolul VI 
Structura organizatorica  

Art.15 Structura organizatorica si statul de functii ale Directiei sunt cele  aprobate prin 
Hotararea Consiliului Local. 

Art.16 Pentru realizarea obiectivelor ce îi revin, Directia Intretinere si Administrare 
Patrimoniu dispune de salariati, organizati pe sectie, birouri si servicii de specialitate asa cum se 
prezinta in organigrama aprobata prin HCL. 

Organigrama astfel structurata permite conducerea si coordonarea activitatilor direct de 
catre sefii desemnati conform specializarii acestora. Prin aceasta structura organizatorica 
conducerea  se realizeaza  prin obiective si programe dispuse de sus in jos si executate de jos in 
sus pe criterii de eficienta si responsabilitate profesionala. 

Art. 17 Stabilirea atributiilor de serviciu se realizeaza de catre sefii ierarhici pe baza actelor 
normative in vigoare in mod clar, detaliat si neechivoc, cu respectarea echilibrului dintre resursele 
alocate si incarcatura de munca uniforma pe sectii, servicii si birouri, toate acestea fiind cuprinse 
in fisa postului. 

Art.18 Necunoasterea legislatiei specifice activitatii desfasurata nu exonereaza de 
raspundere pe niciunul dintre salariati, indiferent de pozitia ierarhica pe care o detine. 

Art.19 (1) Tipurile de relatii care se stabilesc pentru Directia Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea sunt: 

a) relatii de subordonare fata de Consiliul Local al municipiului Tulcea;  
b) relatii de colaborare cu toate serviciile publice din cadrul aparatului propriu al  

Consiliului Local al municipiului Tulcea, agenti economici sau institutii.  
  (2) Relatiile de subordonare din cadrul Directiei, sectiei, serviciilor sau birourilor   decurg 
din necesitatea indeplinirii in conditii optime a atributiilor de serviciu si crearea climatului socio-
uman corespunzator unei colectivitati legate prin interese profesionale comune si legaturi colegiale 
principiale. Relatiile de colaborare dintre servicii, sectii si birouri se stabilesc de catre sefii 
acestora si vor fi confirmate de factorii de decizie care le coordoneaza activitatea . 

Art.20 Conducerea   activitatii specifice  sectiei, serviciilor sau birourilor revine sefilor 
numiti si care sunt direct raspunzatori de eficienta acestora. 

Art.21 Atributiile de serviciu ale salariatilor cu functii de executie din sectii, servicii, 
birouri se stabilesc de catre conducatorii directiei prin fisa postului care trebuie sa fie clara, 
concisa, explicita si lipsita de echivoc adusa la cunostinta salariatilor sub semnatura. 

Art.22 Desfasurarea de activitati care nu intra in sfera atributiilor de serviciu stabilite prin 
prezentul Regulament, dispozitie a Primarului sau Hotarare a Consiliului Local constituie abatere 
si se sanctioneaza conform legii. 



 

 

Structura de conducere 
Art. 23 Conducerea operativa a Directiei este asigurata de catre directorul general, numit in 

conditiile legii. 
Art. 24 Directorul general este sprijinit in indeplinirea actului de conducere de catre 

directorul adjunct si de contabilul sef. 
Art. 25 În situaţia în care directorul general nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, 

acesta va fi înlocuit de directorul adjunct sau de contabilul sef. 
Art. 26 Atribuţiile principale ale directorului general sunt: 
 > Asigura  elaborarea  Bugetului  de   Venituri  si  Cheltuieli   anual,  precum  si  

fundamentarea  acestuia  pe  fiecare  capitol  in  vederea   supunerii  spre  aprobare  in  sedinta  
Consiliului  Local  si raspunde  de  executia  Bugetului  de Venituri  si  Cheltuieli  aprobat;   
           > Asigura  elaborarea  structurii  organizatorice  si a  statului   de  functii  si  o  propune  
Consiliului   Local  Municipal  spre   aprobare; 
          > Asigura   si  raspunde  de  obtinerea  tuturor  autorizatiilor  si  avizelor  necesare  
functionarii  directiei  conform  legislatiei  in  vigoare (avizul Politiei  sanitare  si  de  Medicina  
Preventiva, avizul  Politiei,  al  Agentiei  pentru  Protectia  Mediului,  al  Inspectiilor  teritoriale  de  
prevenire  a  incendiilor,  avize  pentru  utilitati, etc.); 

 > Asigura   si  raspunde   de  gestionarea  si  administrarea  in  conditii  de  maxima  
eficienta   a  patrimoniului  Consiliului   Local;   

 > Organizeaza   inventarierea  anuala  a   bunurilor   de   patrimoniu   si  administrarea  
Consiliului  Local,  evidentiind    distinct    bunurile   mobile  si     imobile (fond  locativ,  spatii  
cu  alta  destinatie,  strazi,   parcuri,  monumente  istorice etc.); 
           > Asigura  conducerea   operativa  si   curenta  a  intregii  activitati  a  directiei  si  o  
reprezinta  in  relatiile  cu  autoritatile  publice  precum  si  cu  persoanele  fizice  si   juridice  in  
limitele  de  competenta  acordate   de  Consiliul  Local  si  Primar; 
          > Aplica  strategia  si  politicile  de  dezvoltare  a  directiei  aprobate  de  catre  Consiliul  
Local; 
  > Asigura  intocmirea   bilantului  contabil,  a  balantei  de  verificare  si  darile  de  seama  
lunare,  trimestriale  si  anuale; 
     
      > Asigura   intocmirea   raportului  anual  de  incheiere  al  contului  de  executie   bugetara  si  
il  supune   spre  aprobare   Consiliului  Local; 
          > Asigura  si  raspunde  de  organizarea  si  desfasurarea   activitatii  de  control  financiar   
preventiv  in  conformitate  cu  OG.nr.119/1999  si Ordinului nr. 522/2003,  precum  si  a  
celorlalte  acte  normative  in  vigoare; 
          > Anual,  sau  ori  de  cate  ori  este  necesar ,  elaboreaza  si  supune   spre  aprobare  in  
sedinta  Consiliului  Local  raportul  asupra  activitatii  den  perioada  expirata  si  asupra  
programului de  activitate  pe  anul  in  curs; 
          > Asigura   intocmirea  documentelor  privind  angajarea  personaluilui,  salarizarea, 
pensionarea,  evidenta  carnetelor  de  munca, acordarea  tuturor  drepturilor  de  natura   salariala   



 

 

precum  si  eliberarea  adeverintelor  si  certificatelor   prevazute  de  reglementarile  in  vigoare   
potrivit  evidentelor  pe  care   la  detine. 
          > Asigura  intocmirea  fiselor   de  evaluare  a  performantelor  profesionale   a  personalului  
subordonat  conform  legislatiei  in  vigoare. 
          > Stabileste  atributiunile, sarcinile  si  responsabilitatile  personalului   din  subordine; 
          > Aproba  operatiunile  de  incasari  si  plati  potrivit  legislatiei  in  vigoare; 
          > Asigura  aplicarea  si  controleaza  respectarea  normelor   de   protectia   muncii  si  PSI 
pentru personalul subordonat; 
          > Intocmeste  toata  documentatia  necesara  supunerii  spre  aprobare  in  sedinta  
Consiliului   Local  a  problemelor   din  sfera  de  activitate; 

> Participa la analiza si elaborarea  proiectelor  de  investitii  aferente  activitatii  de  care   
raspunde,  le  sustine   in  scopul  aprobarii  in  sedintele  Consiliului  Local, raspunde  de  
implementarea si  realizarea  proiectelor  aprobate. 
         > Participa  la  sedintele  Consiliului  Local  in care  se  analizeaza  activitatea  de  care  
raspunde  sau  ori  de  cate ori este invitat; 
         > Colaboreaza  in  exercitarea  atributiunilor  de  serviciu  cu  toate  serviciile  din  aparatul   
propriu  si  directiile  subordonate  Consiliului Local; 
         > Asigura  confidentialitatea  datelor  pe  care  le   gestioneaza  la   nivelul  Directiei  care  nu  
sunt  destinate  publicitatii  conform  legislatiilor  in  vigoare; 
         > Pastreaza  confidentialitatea  asupra  informatiilor  si  documentelor  de  care  i-a  
cunostinta  in  exercitarea  atributiunilor  de  serviciu  potrivit  legislatiei  in  vigoare; 
         > Duce  la  indeplinire  orice  alte  atributii  si  sarcini  dispuse  de Primar, Consiliul  Local,   
alte  acte   normative; 
           > Raspunde  disciplinar  pentru  neindeplinirea  atributiilor  de  serviciu,   material, civil  si  
penal  dupa   caz,   daca  se   constata  ca   din   vina  sa  sau  in  legatura  cu   munca  sa  au  fost  
aduse  prejudicii  institutiei ,  conform  legislatiei  in  vigoare; 
         > Se  subordoneaza  fata  de  Consiliul  Local , Primarul   Municipiului, Director  General; 
         > Are   in  subordine   tot   personalul  din  cadrul   directiei; 
         > Colaboreaza cu toate  servciile   din  Primarie, serviciile  publice  subordonate  Consiliul   
Local  precum si cu  celelalte institutii   din  teritoriu. 
         Art. 27 Directorul general este ordonator tertiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 28 În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.  
     Art. 29  Directorul  adjunct  coordoneaza  si  raspunde  de  buna  functionare a  
urmatoarelor compartimente: 

a) Sectia de intretinere domeniu public si componentele acesteia; 
b) Serviciul administrarea cimitirelor Eternitatea si Eternitatea Nou; 
c) Compartiment plan productie, aprovizionare, gestionare a materialelor, normare, achizitii 

publice. 
Art. 30 Contabilui sef coordoneaza si raspunde de buna functionare a compartimentului 

financiar contabil si de problematica economica a Compartimentului  plan productie, 
aprovizionare, gestionare a materialelor, normare si achizitii publice. 



 

 

 
Capitolul VIII  

Principalele atributii de serviciu 
Art. 31 Pentru realizarea obiectului de activitate, Directiei Intretinere si Administrare 

Patrimoniu Tulcea îi revin atributii specifice pe fiecare  serviciu/ birou/compartiment din structura 
organizatorica dupa cum urmeaza: 
1-Compartiment audit Intern 
          Compartimentul Audit Intem este subordonat directorului general al D.I.A.P. Tulcea si se  
organizeaza si functioneaza conform articolul 4 litera c; articolul 9; articolul 10 din Legea privind 
auditul public intern nr 672/19 decembrie 2002 si OMFP nr. 38 din 15 ianuarie 2003.  

Principalele atribuţiuni ale Compartimentului Audit Intern sunt urmatoarele: 
>Certifica trimestrial şi anual (anexând raportul de audit) bilanţul contabil şi contul de 

execuţie bugetară, prin verificarea legalitaţii, realitaţii şi exactitaţii evidenţei contabile si ale 
activelor financiare şi de gestiune; 

>Examinează legalitatea, regularitatea, conformitatea operaţiunilor, identifica erorile, 
gestiunea defectuoasă, fraudele şi propune masuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 
sancţionarea celor vinovaţi; 

>Supraveghează, urmăreşte şi controlează ritmicitatea funcţionării fluxului informaţional 
destinat îndeplinirii deciziilor; 

>Evalueaza gradul de  economicitate  şi  eficienţă  al  utilizarii fondurilor publice  
(formate din resurse financiare, umane, materiale) în îndeplinirea obiectivelor propuse; 

>Identifică slabiciunile sistemelor de conducere şi control şi propune masuri pentru 
corectarea acestora si diminuarea eventualelor riscuri; 

>Efectuează auditul pentru raportările financiar-contabile trimestriale întocmite la nivelul 
Consiliului Local, precum şi pentru proiectul de buget întocmit de ordonatorul principal de credite; 

>Controleaza modul de utilizare a creditelor bugetare şi a plăţilor efectuate din fondurile 
publice, propunând măsuri de intrare în legalitate, atunci când este cazul; 

>Exercita  activitatea de control financiar preventiv pentru proiectele de operaţiuni care fac 
obiectul acestuia; 

>Urmareşte condiţiile în care se desfaşoara activitaţile de achiziţii publice la nivelul 
Consiliului Local, precum şi modalitatea de atribuire a contractelor acestora; 

>Exercită activităţi de control asupra investiţiilor publice la nivelul Consiliului Local si 
asupra situaţiilor de lucrări aferente acestora; 

>Efectueaza activitatea de audit asupra managementului la nivelul Consiliului Local, 
evaluand calitatea şi eficienţa cu care ordonatorul principal de credite organizează, conduce si 
finantează operaţiunile, activitaţile şi acţiunile specifice Consiliul Local;  

>Efectuează auditul pentru activitaţile societaţilor comerciale care administreaza 
patrimoniul public, celor care sunt subordonate Consiliului Local; 

>Asigura auditarea în afara instituţiei Primăriei pentru beneficiarii de fonduri alocate de la 
bugetul local ( licee, grupuri şcolare, centrul de transfuzii sanguine, S.C. Transport Public S.A. 
etc.); 



 

 

>Asigură asistenţa de specialitate la comisiile de profil ale Consiliului Local, facând 
propuneri de îmbunataţire a domeniilor vizate; 

>Intocmeşte diverse dari de seama, rapoarte  si  informări privind activitatea biroului si le 
transmite celor în drept; 

>Asigură păstrarea confidenţialităţii datelor ce privesc activitatea biroului şi documentelor 
cu care intră în contact salariaţii acestuia; 

>Elaboreaza  proiecte de hotărâri în domeniul auditului intern , le supune spre aprobare 
Consiliului Local dupa  care urmareşte realizarea masurilor dispuse; 

>Pastrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare; 

>Duce la îndeplinire şi alte atribuţiuni date de Directorul General şi Consiliul Local în 
conditiile legii. 
2-Biroul  Personal  Secretariat  Administrativ 

> Analizeaza  propunerile   pe  structuri  organizatorice   ale  birourilor  si  
compartimentelor   din  cadrul  directiei   si  pregateste  documentatia   necesara    in  vederea   
supunerii  dezbaterii  si  aprobarii  de  catre  Consiliul  Local: 

-raport   privind   modificarea   organigramei,  statului  de   functii, 
          -proiect   organigrama;  
          -proiect  stat   de   functii; 

> Tine evidenta   organigramei,  statului   de   functii,  fiselor  de  post si  fiselor  de  
evaluare   a  posturilor  pentru  personalul contractual; 

> Organizeaza  la  nivelul  directiei   actiunea  de  evaluare anuala   a performantelor   
profesionale   ale  salariatilor;  
          > Stabileste  salariul  de  incadrare  al  personalului  contractual  conform  prevederilor   
legale   si   gestioneaza   fisele  de  evaluare   a  performantelor   profesionale  individuale   pentru  
personalul  incadrat cu   contract  de   munca   individual; 
          > Asigura  secretariatul   privind   selectionarea  si  recrutarea   necesarului   de  personal   
pe  nivele   de  pregatire,  pe   functii,  pe  specialitati   si  corespunzator   posturilor   prevazute   in  
statul   de  functii; 

> Intocmeste ,  cu  respectarea   prevederilor   legale  in  vigoare ,  proiecte   de   decizii   de   
numire,  incadrare,  promovare,   salarizare,   de  sanctionare,  precum  si   pe  cele   de  incetare   a  
raporturilor   de   munca;  

> Asigura  aplicarea   corecta  a  legii,  in  vederea  salarizarii  personalului nou  angajat   si  
a  celui  existent  in  ceea   ce   priveste   modificarile  ulterioare   aparute   la  prezenta   legislatie 
(indexari ,  modificari  ale  salariului   de  incadrare); 

> Intocmeste   dosarele  in  vederea  pensionarii   personalului  si le   prezinta in  termen  
legal  organelor  competente;  
          > Elibereaza  adeverinte  privind  calitatea  de  salariat, la solicitarea  salariatilor; 
          > Pastreaza  si  tine   la  zi   carnetele  de   munca  ale  salariatilor din  cadrul  directiei,  
operand   toate  modificarile   intervenite  ca  urmare  a  schimbarii functiei, gradului,  treptei   
profesionale, modificarii  salariului; 



 

 

> Inregistreaza  personalul  nou  angajat  si  modificarile  intervenite  in  activitatea celui  
existent   in  “Registrul  general  de  evidenta  a  salariatilor” in  format  electronic; 

> Organizeaza  promovarea  personalului  ca  urmare  a  evaluarii  performantelor   
profesionale    individuale;  

> Tine   evidenta  la  zi  a  vechimii   in   munca   a  salariatilor  si   comunica   lunar  
Compartimentului   Financiar  Contabil,  modificarea   sporului   de   vechime  si  a  altor   sporuri  
acordate   la  salariul  de   baza,  potrivit  legii; 

> Centralizeaza  programarea  concediilor  de  odihna  a  salariatilor  institutiei  si  urmareste  
efectuarea  acestora; 

> Intocmeste raportari  statistice  specifice  activitatii  de   personal; 
> Raspunde  de  rezolvarea  cererilor  si  sesizarilor  care  revin   in  competenta   biroului; 
> Intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si Regulamentul de 

Ordine Interioara al DIAP Tulcea, conform legislatiei in vigoare;   
> Indeplineste  orice  alte  atributii  date   de director care,  prin  natura    lor,  sunt   de  

competenta  sau  se  incadreaza  in  obiectul  si atributiile  biroului.  
3-Birou Juridic, Executari silite,  Licitatii, Documente Consiliul Local 
          > Administreaza bunurile imobile date spre administrare de catre Consiliul Local  
Tulcea;  

> Intocmeste si prezenta spre aprobarea, Consiliului  Local al municipiului Tulcea 
documentatiile privind inchirierea, concesionarea, darea in folosinta gratuita a imobilelor 
aflate in administrarea DIAP Tulcea (Studiu de Oportunitate, Raport economic de 
specialitate, Expunere de motive, coraport, fundamentari de tarife, anexe, etc); 

           > Publica anunturile, organizeaza licitatiile publice si participa la selectia ofertantilor 
castigatori; 

> Prezinta spre semnalare sefilor ierarhici, documentele ce urmeaza a fi dezbatute si 
adoptate  de Consiliul Local; 

>Sustine documentele supuse dezbaterii si aprobarii, in comisiile de specialitate sau in 
sedintele Consiliului Local Tulcea ( cand exista solicitari dar cu aprobarea directorului D.I.A.P.); 

>Asigura comunicarea catre celelalte birouri a rezultatelor licitatiilor organizate, a 
ofertantului castigator si a pretului adjudecat; 

>Asigura şi răspunde de respectarea prevederilor cuprinse în actele normative care 
reglementeza aceasta activitate: Legi, Decrete, Ordonante de Guvern, Hotarari de Guvern, Hotarari 
ale Consiliului Local Tulcea, Dispozitii emise de  Directorul D.I.A.P.Tulcea; 
 >Asigura confidentialitatea asupra datelor ce privesc activitatea directiei si asupra 
documentelor cu care intra in contact, daca cunoasterea acestor documente ar putea provoca 
prejudicii financiare Consiliului Local Tulcea; 
 >Asigura asistenta juridica si reprezentarea in instanta a intereselor directiei, in procesele ce 
privesc actele incheiate, semnate de institutie; 
 > Vizeaza pentru legalitate  toate contractele in care este parte directia; 
 >Asigura asistenta de specialitate tuturor birourilor si compartimentelor directiei; 



 

 

 >Examineaza si transmite birourilor din cadrul DIAP, actele normative spre cunoatere si 
aplicare; 

 >Asigura participarea la concilierea si incercarea de solutionare pe cale amiabila a 
problemelor litigioase si de contencios; 

> organizează ş asigură desfăşurarea activităţii de executare silită şi încasare la bugetul local 
a veniturilor nefiscale neplătite în termen;  
  >organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale, activitatea de executare 
silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru neachitarea în termen a 
creanţelor nefiscale ale bugetului local; 
  > Întocmeşte şi asigură respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile şi 
disponibilităţilor băneşti realizate de debitorii bugetului local, in cazul creantelor nefiscale si 
procedeaza etapizat la definitivarea procedurii de executare silita 

> urmăreşte încasarea veniturilor nefiscale în termenul de prescripţie şi stabileşte măsuri de 
recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de executare şi încasare ; 
  > întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dacă le 
găseşte întemeiate solicit declanşarea procedurii de insolvenţă sau insolvabilitate în conformitate 
cu prevederile legale, impreuna cu Serviciul Impozite si Taxe Locale Tulcea  

> Duce la indeplinire si alte atributii dispuse de Directorul D.I.A.P. si Consiliul Local (cu 
respectarea legalitatii) indeplinind si alte atributii care rezulta din aplicarea actelor normative in 
vigoare sau din cele care se vor adopta si publica; 

 >In baza deciziilor interne participa la lucrarile comisiilor, ce au drept scop elaborarea de 
lucrari complexe pentru bunul mers al directiei; 

> Colaboreaza cu celelalte birouri si directii din structura Consiliul Local Tulcea pe linia 
indeplinirii atributiilor de serviciu; 

>Intocmeste referate, rapoarte, note informative privind aceasta activitate si le prezinta 
organelor competente pentru analiza si decizie; 

>Este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private, data in administrarea DIAP, 
de catre Consiliul Local Tulcea; 

>Ii este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau 
privata, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, altele decat cele legale si 
care nu sunt de interes public; 

> Participa la licitatiile privind achizitiile publice de produse, servicii si lucrari; 
> Primeste şi rezolva corespondenta, cu o problematica diversa: scrisori, petitii, reclamatii, 

cereri, transmise de persoane fizice si juridice. 
4-Birou Fond Locativ  

> Organizeaza evidenta fondului locativ de stat si a spatiilor cu destinatia de locuinta din 
administrarea Primariei; 

> Intreprinde actiuni de depistare a spatiilor de locuit libere excedentare; 
> Analizeaza cererile cetatenilor pentru atribuire de locuinte, efectueaza anchete sociale;   
> Asigura intocmirea actelor legale de inchiriere a spatiilor din fondul locativ, pe  



 

 

baza repartitiilor  date de Comisia sociala de repartizare a locuintelor numita prin Hotarare de 
Consiliu Local; 

> Urmareste punerea in aplicare a prevederilor Legii 112/1995,  Decret – Lege  61/1990, 
Legea nr. 85/1992, Legea nr. 114/1996 cu normele de aplicare,  Legea nr. 152/1998 cu normele de 
aplicare, OUG nr. 40/1999.  

> intocmeste documentatia privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de 
locuinta si urmareste  si incaseaza sumele ce reprezinta contravaloarea acestora; 

> Stabileste cuantumul chiriilor, ratelor ,  urmareste modul de achitare a acestora si le 
incaseaza;  

> Emite somatii si intocmeste dosare in vederea deschiderii procedurii de executare silita; 
> Intocmeste actiuni de reziliere a contractelor de inchiriere pentru chiriasii care 

nu au respectat prevederile contractuale; 
> Organizeaza controlul asupra modului in care chiriasii gospodaresc fondul 

locativ si legalitatea detinerii acestor spatii; 
> Asigura punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti de evacuare ramase 

definitive si preia in patrimoniu locuintele devenite libere pentru repartizare; 
> Intocmeste rapoarte, informari, diverse dari de seama privind administrarea  

fondului locativ, pe care le transmite comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si urmareste 
masurile dispuse de acestia; 

> Duce la indeplinire si alte atributii dispuse de Consiliul Local, de Primar sau 
care rezulta din aplicarea actelor normative in vigoare;  

> Tine evidenta dosarelor depuse in vederea obtinerii unei locuinte ANL;  
> Repartizeaza locuintele ANL in baza punctajelor obtinute de fiecare solicitant  

in parte;  
> Verifica pe teren propunerile de dezmembrare depuse de chiriasi in vederea  

cumpararii locuintelor in baza HCL 102/2004. 
         5-Birou  Cadastru, Gestiune Patrimoniu Public-Privat  

> Organizeaza si actualizeaza permanent  baza de date privind intregul patrimoniu public si 
privat al municipiului Tulcea (terenuri si cladiri, etc.) , folosind informatiile obtinute de la 
compartimentele cu care colaboreaza; 

> Urmareste punerea in valoare a terenurilor si constructiilor care apartin domeniului public 
si privat al localitatii;  

> Procurarea  actelor normative care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate 
si asigurarea inregistrarii acestora in baza de date informatizata;  

> Efectueaza schimbul de informatii cu alte institutii locale in vederea actualizarii 
evidentelor bunurilor apartinand municipiului Tulcea;  

> Analizeaza si identifica actele care stau la baza documentatiilor privind constituirea 
patrimoniului societatilor comerciale cu capital de stat in baza HG 834/ 1991;  

> Intocmeste adrese de raspuns pe circuit intern privind regimul juridic pentru imobilele 
care fac obiectul Legii nr. 10/2000, conform evidentelor de care dispune; 



 

 

> Desfasoara deplasari la fata locului pentru identificarea unor terenuri care apartin 
municipiului Tulcea; 

> Procurarea documentelor de intrare in proprietate a bunurilor;  
> Desfasurarea activitatilor de intabulare a constructiilor si terenurilor din domeniul public 

si privat al municipiului;  
> Identifica si inscrie in evidenta bunurile si valorile ce apartin domeniului public si privat 

al localitatii; 
> Anual se implica in inventarierea bunurilor  imobile conform legislatiei in vigoare;  
> Verifica realitatea concreta din teren si elibereaza adeverinte in baza art. 36 din Legea 

18/1991; 
> Tine evidenta cererilor in vederea acordarii de terenuri gratuite, conform Legii 15 din anul 

2003 si urmareste desfasurarea legala a activitatilor prevazute in normele de aplicare a legii;  
> Intocmeste referate cu propuneri de inchiriere, concesiune ( incredintare directa si gratuita 

sau prin licitatie) a unor terenuri sau constructii apartinand domeniului public sau privat al 
localitatii; 

> Intocmeste informari, puncte de vedere, diverse rapoarte pentru buna functionare a 
activitatii directiei; 

> Acorda, atunci cand situatia o impune, informatii (in domeniu), contribuabililor care se 
adreseaza biroului gestiune patrimoniu;   

> Asigura si raspunde de respectarea prevederilor cuprinse in actele normative care 
reglementeaza activitatea in domeniu ( Legi, decrete, O.G., H.G., H.C.L., Dispozitii ale Primarului 
si directorului D.I.A.P.);  

> Asigura schimbul de informatii cu celelalte compartimente din primarie, furnizand la 
cererea scrisa a acestora, date privind situatia juridica a patrimoniului imobiliar–terenuri; 

>Tine evidenţei  locurilor pentru parcarile de reşedinţă, pe locaţii, cu situaţiile actualizate şi 
clare asupra perioadei de închiriere pentru fiecare cetăţean care a primit “loc de parcare”; 

>Tine evidenţa clara a cererilor pentru locuri de parcare ce urmează a fi soluţionate, 
ordonate  pe zone adiacente locurilor stabilite a fi amenajate ca parcări de reşedinţă, de către 
Consiliul Local Tulcea; 

>Atribuie locurile de parcare de reşedinţă cu stricta respectare a H.C.L. 344- anexa din 
19.12.2007 şi completată cu H.C.L.55 din 27.03.2008; 

> Urmareste si asigura rezolvarea in termen a scrisorilor, petitiilor, obiectiilor, formulate de 
cetatenii municipiului Tulcea;  

> Intocmeste referatele de necesitate pentru concesionarea, inchirierea si darea in folosinta 
gratuita a bunurilor date in administrarea DIAP Tulcea; 

> Asigura confidentialitatea asupra datelor ce privesc activitatea directiei si asupra 
documentelor cu care intra in contact angajatii.  
6-Birou Concesiuni Inchirieri 

 Tine evidenta la zi a ocuparii permanente si temporare a terenurilor apartinand domeniului 
public si privat al Consiliului Local Tulcea. 

 Urmareste prin programul “Contracte” modul de derulare pe tipuri de contracte. 



 

 

 Creaza debite pe fiecare contract in parte si in baza borderourilor de debite, le introduce in 
programul de venituri al bugetului local. 

 Opereaza in programul “Contracte” modificarile survenite zilnic, pe tipuri de contracte. 
 Intocmeste contracte noi, concesiune/inchiriere, in baza hotararilor emise de Consiliul Local 

sau a hotararilor comisiilor de licitatii. 
 Propune scoaterea la licitatie publica privind inchirierea/concesionarea terenurilor si 

spatiilor apartinand domeniului public si privat. 
 Raspunde de calcularea redeventelor si chiriilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local, 

aplicand actualizarile cu indicii de inflatie, pe fiecare tip de contract (concesiune/inchiriere). 
 Face propuneri de retragere a concesiunii sau inchirierii, urmare a nerespectarii clauzelor 

contractuale, in conditiile legii. 
 Urmareste si incaseaza redeventele si chiriile, stabilite in baza borderourilor de debite. 
 Pe baza extraselor  de rol pentru fiecare contract in parte, trimite somatii privind incasarea 

debitelor restante. 
 Face propuneri de declansare a executarii  silite catre Biroul Juridic – Executari Silite. 
 Propune schimbarea destinatiei la unele spatii si terenuri, recalculand obligatiile in mod 

corespunzator. 
 Debiteaza suplimentar pe baza de procese verbale de constatare, suprafetele de teren 

ocupate fara contract. 
 Intocmeste informari, referate, diverse rapoarte, care sunt prezentate comisiilor de 

specialitate in vederea aprobarii in Consiliul Local. 
 Asigura respectarea legalitatii si a hotararilor de Consiliu Local la emiterea documentelor 

specifice biroului. 
 Asigura confidentialitatea asupra datelor si documentelor cu care lucreaza, transmite 

informatiile necesare doar conducatorilor ierarhici si cu aprobarea acestora le poate 
transmite altor structuri, care solicita informatii, in conditiile legii. 

 Colaboreaza cu celelalte birouri si compartimente din cadrul directiei. 
 Colaboreaza cu directiile si birourile din cadrul Primariei, iar pe linie de debite si venituri 

din concesiuni/inchirieri colaboreaza direct cu Serviciul Impozite si Taxe, raspunzand in 
acest sens de modul de exploatare a programului  “Contracte”, implementat pe trunchiul de 
program informatic “Local Tax”. 

 Duce la indeplinire si alte atributii dispuse de Consiliul Local, Primar, Viceprimari si 
conducerea directiei sau cele care rezulta din aplicarea actelor normative in vigoare (legi, 
ordonante, regulament de ordine interioara). 

7-Compartiment Financiar Contabil 
> Coordoneaza, asigura si raspunde de intreaga activitate financiar–contabila; 
> Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;  

       > Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza 
inregistrarilor in contabilitate;   



 

 

> Intocmeste si verifica statele de plata privind drepturile salariale ale personalului si 
calculeaza retinerile salariale si obligatiile de plata ale institutiei catre bugetul general consolidat al 
statului;  

> Intocmeste  si  verifica balantele de verificare sintetice si analitice lunare; 
> Intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale si raspunde de exactitatea si 

legalitatea datelor inscrise;   
> Asigura si raspunde de  angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;  
> Tine evidenta si verifica permanent realizarea cheltuielilor bugetare pe capitole, 

subcapitole, articole, alineate cu respectarea sumelor alocate in buget;  
> Tine evidenta mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si organizeaza comisii pentru 

inventarierea acestora;  
> Asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in vigoare; 
> Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea documentelor financiar–

contabile prezentate spre aprobare;  
> Raspunde de folosirea corecta a documentelor cu regim special;  
> Duce la indeplinire orice alte sarcini dispuse de conducerea directiei, de Primar si de 

Consiliul Local. 
8-Sectia de Intretinere Domeniu Public 
8.1-Serviciul Administrarea Cimitirelor Eternitatea si Eternitatea Nou 
 > Administreaza cimitirele Eternitatea si Eternitatea Nou din municipiul Tulcea; 

> Intretine aleile, clădirile, instalaţiile, împrejmuirile;  
> Incaseaza taxele de inhumare si deshumare decedati;  
> Atribuie locurile de inhumare si intocmeste contractele de concesiune pentru 

terenul ocupat; 
> Asigura evacuarea gunoaielor din cimitire si incaseaza taxa de salubrizare de la 

concesionarii locurilor de inhumare;  
> Aproba accesul in cimitir a agentilor economici care executa activitati de  

construire monumente funerare, montat grilaje, etc si urmareste respectarea 
prevederilor din  “Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de  
administrare a cimitirului ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”, din  
Municipiul Tulcea”; 

> Asigurara activitati de transport in cimitir pentru decedati; 
> Tine evidenta locurilor de inhumare; 
> asigurarea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m; 
> Executa si alte activitati legate de buna functionare a serviciului, conform  

Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a cimitirului 
ortodox “Eternitatea” si “Eternitatea nou”, din Municipiul Tulcea, strada Eternitatii, nr. 31 si 
strada Viticulturii, nr. 6A, judetul Tulcea”, aprobat prin HCL nr. 21/26.02.2009. 
8.2-Compartiment Normare, Aprovizionare, Gestionare a Materialelor, Achizitii 

>Intocmeste analizele de pret pentru utilajele din dotare si fisa de manopera orara; 
>Verifica incadrarea lucrarilor in planul DIAP; 



 

 

>Efectueaza aprovizionarea cu materiale necesare procesului de productie cu respectarea 
stricta a legislatiei privind achizitiile publice; 

>Tine evidenta situatiei achizitiilor publice directe pe coduri C.P.V.; 
>Gestioneaza in conditii optime materialele achizitionate; 
>Efectueaza controlul  gestiunilor din subordine, prin sondaj, astfel incat pe perioada unui 

an sa fie verificate toate conturile înscrise în fisele de magazie şi existentul pe teren; 
>Opereaza la timp documentele de intrare şi iesire a materialelor în/din magazie; 
>Intocmeste la timp, redactarea in forma explicita si corecta şi înaintarea la timp a situatiilor 

de lucrari pe baza documentelor inaintate de sefii de sectoare si servicii; 
>Primeste, inregistreaza, expediaza si indosariaza documentele interne sau externe la timp; 
>Colaboreaza strâns cu compartimentul financiar-contabil al DIAP; 

8.3-Sector Administrativ Gospodarie Comunala, Intretinere, Reparatii si Deservire 
8.3.1-Formatia Igienizare, Administrare Baze Sportive si de Agrement  

> Executa reparatii si intretinere domeniu public, alei, parcari si trotuare; 
> Intreţine şi exploateaza Sala de Sport, Complexul Sportiv Delta, Stadion Cosma Zait, 

Plaja Lac Ciuperca, Bazin de inot, Tabara Bididia, Casa Constantin Gavenea, W.C.ul Public; 
> Asigurarea salubrizarii W.C.ului Public si inlaturarea pericolului transmiterii de boli la 

persoanele care uzeaza de aceste servicii; 
> Asigurarea conditiilor optime de functionare a W.C.ului Public; 
> Asigurarea periodica a dezinsecţiei si deratizarii profilactice; 
> Asigurarea WC-ului public cu dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare si 

functionare. 
8.3.2-Formatia Iluminat Ambiental, Intretinere Circulatie Rutiera 
    > Verificarea si intretinerea iluminatului public; 
    > Verificarea si intretinerea semnelor de circulatie; 
 > Montarea de noi semne de circulatie; 
 > Intretinere marcaje rutiere, inlaturare blocaje auto, semaforizare si  fluidizare trafic auto 
pe strazile din municipiul Tulcea;  
    >Montarea si intretinerea   de tăbliţe indicatoare şi de orientare pe strazile localitatii; 
   > Organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţii în condiţii de eficienţă 
şi siguranţă, conform normelor interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. 
 Formatia Intretinere, Mobilier Urban si Strazi 

> Executare confectii metalice de orice fel si montarea acestuia pe domeniul public al 
localitatii (banci, cosuri gunoi,etc.); 

> Intretinerea mobilierului urban (banci, cosuri gunoi,etc.); 
> Amenajare locuri de joaca pentru copii si montare aparate joaca pentru copii; 
> Confectionarea si montarea de elemente metalice pentru decorare, delimitare domeniu 

public si privat al localitatii; 
> Confectionarea si montarea de borduri, dale,capace, camine; 
> Reparatii usoare la cladiri ce apartin domeniului public si privat; 
> Intreţinerea si salubrizarea locurilor de agrement; 



 

 

> Reparatii alei si urmarirea reparatiilor si intretinerii strazilor. 
 
 
Capitolul IX   

Modul de Finantare: 
Art.32 Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu este organizata ca institutie publica, 

finantata conform art. 67, alin. (1), lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local, avand buget propriu de venituri si 
cheltuieli. Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu organizeaza si conduce contabilitatea in 
conditiile O.M.F.P. 1917/2005, modificat prin O.M.F.P. nr. 556/2006, 1649/2006 si 1187/2008, 
organizeaza controlul financiar preventiv in conditiile O.G. nr. 119/1999, modificata prin O.U.G. 
nr. 145/2007, O.U.G. nr. 35/2009 si O.M.F.P. nr. 522/2003. 
Subventia primita de la bugetul local acopera cheltuielile  de personal si cu bunuri si servicii, 
pentru personalul prevazut in statul de functii pentru activitatea de conducere, administrare si 
gestionare a patrimoniului Consiliului Local.  
         Art.33  Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu va depune documentatia necesara la 
organul fiscal teritorial pentru dobindirea codului fiscal si va deschide conturi in trezorerie pentru 
derularea operatiunilor de incasari si plati.                     

Art.34 De la bugetul local se subventioneaza salariile, adaosurile, cresterile, CAS, CASS, 
somaj, aferente personalului prevazut in statul de functiuni pentru activitatea de conducere, 
administrare si gestionare a patrimoniului Consiliului Local. 

Art.35 Reparatiile curente si capitale necuprinse in preturi si tarife ale unitatilor care 
utilizeaza mijloace fixe inchiriate sau concesionate vor fi asigurate de catre Primaria Municipiului 
Tulcea sub forma de subventie prevazuta prin buget pe baza unui program anual intocmit de catre 
Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu. 
 

Capitolul X 
Incadrarea, Salarizarea, Sanctionarea si Concedierea Personalului 

Art.36 Numirea si eliberarea din functie a conducerii Directiei  Intretinere si Administrare 
Patrimoniu Tulcea se face prin hotarare a Consiliului Local. 

Art.37 Salarizarea, precum si acordarea celorlalte drepturi salariale va fi facuta conform 
legislatiei referitoare la unitatile bugetare in vigoare. 

Art. 38 Numarul personalului muncitor din cadrul formatiilor de lucru va fi redimensionat 
annual, functie de bugetul de venituri si cheltuieli si de planul de Gospodarie Comunala aprobat. 
Personalul angajat conform organigramei aprobate isi va desfasura activitatea efectiv in cadrul 
Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
   

Capitolul XI 
Dispozitii Finale:   

Art.39 Prevederile prezentului ROF  vor fi aduse la cunostinta, salariatilor ce se incadreaza 
pe functiile de conducere din organigrama, spre cunoastere si aplicare. 



 

 

Art.40 Personalul din aparatul Directiei  Intretinere si Administrare Patrimoniu raspunde, 
dupa caz, material, civil, administrativ sau penal pentru incalcarea sau neexercitarea atributiunilor 
ce le revin, in conditiile legii. 

Art.41 Abaterile de la disciplina muncii ale personalului incadrat in cadrul Directiei 
Intretinere si Administrare Patrimoniu, vor fi sanctionate conform Regulamentului de Ordine 
Interioara.  

Art.42 Personalul cu functii de conducere din cadrul Directiei  Intretinere si Administrare 
Patrimoniu participa la sedintele Consiliului Local al municipiului Tulcea, atunci cand pe ordinea 
de zi, exista un proiect de hotarare care vizeaza domeniul lui de activitate. 
 
 
                                Preşedinte de sedinta, 
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