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     Art. 1

     Comuna Ulmu este persoană juridică de drept public, cu capacitate deplină și patrimoniu
propriu și este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală și al
conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare.

     Art. 2  Comuna Ulmu este titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat juridice , în condițiile legii.

     Art. 3

     În justiție, comuna Ulmu este reprezentată de Primar. 

     Art. 4

     Autoritățile  administrației  publice  din  comuna  Ulmu sunt  CONSILIUL LOCAL,  ca
autoritate deliberativă și PRIMARUL ca autoritate executivă.

     Consiliul Local și Primarul sunt aleși în condițiile legii privind alegerile locale.

     Între Consiliul Local și Primarul nu există raporturi de subordonare.

     Art.5

     Primarul, viceprimarul,  secretarul și aparatul de specialitate al  primarului constituie o
structură  funcțională  cu  activitate  permanentă,  denumită  PRIMĂRIA COMUNEI  ULMU,
care  aduce la  îndeplinire  hotărârile  consiliului  local  și  dispozițiile  primarului,  soluționând
problemele curente ale colectivității.

     Art.6

     PRIMĂRIA COMUNEI ULMU este organizată și funcționează în temeiul principiilor
autonomiei locale descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației
publice locale,  legalității  și al  consultării  cetățenilor  în soluționarea problemelor  locale de
interes deosebit.

     Art.7

     Sediul Primăriei  este situat în comuna Ulmu, Strada Liviu Rebreanu, Nr. 25, telefon
0239/638175, e-mail: primaria_ulmu@yahoo.com.

     Art. 8

     Constituie patrimoniu al comunei Ulmu bunurile mobile și imobile ce aparțin domeniului
public, domeniului public, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu
caracter patrimonial.

     Art. 9

     Aparțin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor
sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public
național. Aceste bunuri sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.
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     Art. 10

     Aparțin domeniului privat bunurile mobile și imobile altele decât cele din domeniul public,
intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege. Aceste bunuri sunt supuse
dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

     Consiliul Local hotărăște ce bunuri să fie date în administrarea R.A., instituțiilor publice,
concesionate ori închiriate cumpărarea sau vânzarea bunurilor din domeniul privat și darea în
folosință gratuită pe perioadă limitată imobile societăților, instituțiile de utilitate publică sau
binefacere în scopul îndeplinirii unor activități care satisface cerințele cetățenilor din comună.

     Finanțele comunie Ulmu se administrează în condițiile stabilite de lege, în  conformitate cu
principiile autorității locale, anualității, specializării bugetare și echilibrului.

     Bugetul comunei Ulmu se aprobă și se execută în condițiile legii.

     Impozitele  și taxele locale se stabilesc de către Consiliul Local al  comunei Ulmu, în
limitele și condițiile legii.

     Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obținute din taxe și impozite locale, din
transferuri  de  la  bugetul  de  stat  fonduri  cu  destinație  specială  și  venituri  obținute  din
împrumuturi externe.

     Art. 11

     Toate  bunurile  aparținând  unităților  administrativ-teritoriale  sunt  supuse  inventarierii
anuale. 

     Art. 12

     Obiectivul principal al Primăriei il constituie oferirea de servicii publice de calitate în
domeniul administrației publice locale, cetățenilor comunei Ulmu.

     Art. 13

     Conducerea Primăriei comunei Ulmu se angajează să acționeze pentru îndeplinirea politicii
în  domeniul  calității,  a  obiectivelor  stabilitate,  pentru  satisfacerea  cerințelor  clienților
asigurând în  acest  scop alocarea  resurselor  umane,  financiare  și  menținerea  infrastructurii
necesare realizării conformității serviciilor presate în raport cu cerințele impuse.

     Art. 14 

     Obiectivele politicii în domeniul calității în Primăria Ulmu sunt:

     -Menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității ;

     -Stabilirea condițiilor de calitate pentru lucrările executate,

     -Permanentizarea acțiunilor de conștientizare a cerințelor clienților de către angajați,

     -Comunicarea politicii de calitate în organizație pentru a fi cunoscută și înțeleasă ;

     -Creșterea încrederii în serviciile oferite de Primăria comunei Ulmu.

     Art. 15



     În Primăria comunei Ulmu este reglementat și menținut în funcție un sistem de control
bazat pe cerințele ORDIN 600/2018 pentru aprobarea codului intern/managerial la entitățile
publice și pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

     Art. 16

     Primarul a dispus, prin Dispoziție,  în vederea monitorizării,  coordonării și îndrumării
metodologice a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial  o structură cu atribuția
principală de a elabora programul de dezvoltare al acestui sistem.

CAPITOLUL II

SECTIUNEA I – SUBSISTEMUL METODOLOGIC

Art. 17

     Subsistemul metodologic este alcătuit din ansamblul de metode proceduri și instrumente
prin care se asigură buna funcționalitate a celorlalte componente manageriale.

Art. 18

     Tipurile de management folosite în cadrul Primăriei comunei Ulmu sunt :

      a) Managementul prin obiective – prin intermediul căruia sunt fixate precis activitățile
semnificative;  

        b) Managementul prin proiecte – care constă în interconectarea unei serii de activități
având  o  dată  clar  stabilită  de  început  și  de  sfârșit,   precum  și  un  buget  alocat  pentru
îndeplinirea unui obiectiv bine definit ; 

        c)  Managementul participativ – prin intermediul căruia se realizează antrenarea și
valorificarea capacităților profesional- științifice ale angajaților individual sau în grup alături
de manager în abordarea și soluționarea unor probleme sau funcții complexe;

        d) Managementul prin bugete – care constituie de la prima vedere, cea mai importantă
componentă a managementului din instituțiile publice.

Art. 19

     Dintre metodele și tehnicile de management folosite în cadrul Primăriei comunei Ulmu
amintim:

      a) Diagnosticarea – constă în analiza cauză – efect,  atât în depistarea și examinarea
punctelor forte și slabe, cât și în formularea recomandărilor.

      b) Ședința – constă în reuniunea mai multor persoane, de regulă managerii de nivel mediu
și/sau inferior, pentru un scurt interval de timp și este în general modalitatea principală de
transmitere a informațiilor și de culegere a feed-back-ului Calitatea unei ședințe și respectiv
rezultatul ei, depind de modul de realizare a pregătirii, a scopului, a tematicii, a materialelor
legate de ședință, etc.

Art. 20



     Pentru realizarea misiunii li obiectivelor, top managementul are la Dispoziție:  controlul
intern văzut ca ansamblul formelor de control,  în concordantă cu reglementările  legale și
include  structurile  organizatorice,  metodele  și  procedurile  și  auditul  public –  văzut  ca
activitate  funcțională  independentă  și  obiectivă  care  dă  asigurări  și  consiliere  conducerii
pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, printr-o abordare sistematică și
metodică,  care evaluează și îmbunătățește eficienta și eficacitatea sistemului  de conducere
bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare specifice.

Art. 21

     Activitățile de control sunt prezente pe toate palierele instituției și se manifestă sub
forma autocontrolului în lanț (pe faze ale procesului) și a controlului ierarhic putând fi
concomitent (operativ), ex-ante (feed-forward) și ex-post (feed-back). În contextul principiilor
generale  de  buna  practică  care  compun  aquis-ul  comunitar  controlului  i  se  asociază  o
accepțiune  mult  mai  largă,  el  fiind  ca  o  funcție  managerială  și  nu  ca  o  operațiune  de
verificare.

     Prin  funcția  de  control  managementul  constată  abaterile  rezultate  de  la  obiective,
analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive care se
impun.

Art. 22

     Controlul  intern  reprezintă  așadar,  ansamblul  politicilor  și  procedurilor  concepute  și
implementate  de  către  managementul  și  personalul  instituției,  în  vederea  furnizării  unei
asigurări  rezonabile  pentru  atingerea  obiectivelor  în  mod  economic,  eficient  și  eficace,
respectarea regulilor  externe și  a politicilor  și  regulilor  externe și  a  politicilor  și  regulilor
managementului, protejarea bunurilor și a informațiilor.

     Prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor, calitatea documentelor și producerea în
timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management.

Art. 23

     Procedurile sunt grupate în jurul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial:

     1. mediul de control – pentru probleme legate de organizare managementul resurselor
umane, etică, deontologie și integritate.

     2. performanța și managementul riscurilor – pentru problematica managementului legată
de  fixarea  obiectivelor  planificate  (planificare  multianuală),  programe  (planul  de
management) și performantă (monitorizarea performantei).

     3. informarea și comunicarea – pentru probleme ce țin de crearea unui sistem informațional
adecvat și a unui sistem de raportare privind execuția planului de management, a bugetului a
utilizării resurselor, semnalarea abaterilor conservarea și arhivarea documentelor. 

     4. activități de control – pentru documentarea procedurilor continuitatea operațiunilor,
înregistrării excepțiilor, separării atribuțiilor, supravegherii (monitorizării) etc. 



     5.  auditarea  și  evaluarea  –  pentru  dezvoltarea  capacității  de  evaluare  a  controlului
managerial în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare.

Art. 24

     Obiectivele auditului intern, conform Legea nr. 672/2002 republicat privind auditul public
intern sunt:

     Asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să îmbunătățească sistemele și activitățile și
sprijinirea  îndeplinirii  obiectivelor  printr-o  abordare  sistematică  și  metodică,  prin  care
evaluează și îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului și a proceselor administrării.

Art. 25

Sfera auditului public intern cuprinde:

     a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate, din momentul constituirii
angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;

     b) constituirea veniturilor publice, respectiv autoritatea și stabilirea titlurilor de creanță
precum și facilitățile acordate la încasarea acestora.

     c) Administrarea patrimoniului public precum și vânzarea,  gajarea,  concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori a comunei;

     d)  Sisteme  de  management  financiar  și  control,  inclusiv  contabilitatea  și  sistemele
informatice aferente. 

Art. 26

     În cadrul Primăriei comunei Ulmu ete încheiat un Acord de cooperare în cadrul Asociației
Comunelor  din  România  –  Filiala  Județeană  Brăila  privind  exercitarea  auditului  public  
intern – consfințit prin HCL nr.31 din 30 mai 2013.

SECTIUNEA II – SUBSISTEMUL DECIZIONAL

Art. 27

     Subsistemul  decizional  este  componenta  sistemului  managerial  cu  cel  mai  pregnant
specific managerial, a cărui calitate marchează determinant funcționalitatea și performantele
oricărei instituții publice, cu atât mai mult cu cât actul de decizie poate avea implicații asupra
unor  mari  colectivități  umane  și  amintim  aici  hotărârile  consiliului  local  și  dispozițiile
primarului.

     Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca în limitele
legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în
competente altor autorități publice.

Art. 28

     În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  52/2003 privind  transparenta  decizională  în
administrația publică în procesul de emitere a unei dispoziții sau hotărâri normative de interes
general se asigură consultarea cetățenilor.



Art. 29

     Subsistemul decizional care are în general în compunere deciziile și mecanismele de
fundamentare, adoptate și aplicare a acestora și este compus în administrația publică locală
din România, din hotărâri și dispoziții.

Art. 30

     Hotărârile  consiliului  local  -  prin  care  se  asigură  comunicarea  aprobării/neaprobării
solicitărilor în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în
componenta  altor  autorități  publice,  locale  sau  centrale,  venite  din  partea  unor  direcții  și
servicii publice instituții,  societăți comerciale și regii aflate sub autoritatea sa, a aparatului
propriu, al cetățenilor comunei Ulmu.

Art. 31

     Hotărârile sunt expresia autorității deliberative a Consiliului Local și sunt adoptate în
temeiul art. 139 din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 32

     Salariații  Primăriei  comunei  Ulmu,  județul  Brăila  vor  permite  accesul  cetățenilor  la
ședințele publice și vor asigura implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a
actelor normative de interes public local.

Art. 33

     Dreptul de inițiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local aparține Primarului,
consilierilor și cetățenilor în condițiile legii.

Art. 34

     Dispozițiile prin care se asigură comunicarea unor date (funcționarilor publici/personalului
contractual/cetățenilor)  sau comunicarea necesității  realizării  unor atribuții  suplimentare de
către compartimentele/serviciile /birourile organizate la nivelul Primăriei comunei Ulmu.

     Dispozițiile sunt expresia autorității executive a Primarului și sunt emise în temeiul Art.
155, Art. 196 și Art. 534 din Codul Administrativ.

Art. 35

     Dreptul  la  inițiativă  pentru  dispoziții  aparține  primarului  viceprimarului,  șefilor  de
compartimente și servicii. Dispoziția se întocmește în conformitate cu prevederile legale în
vigoare și  este însoțită  de un document justificativ  (cerere,  adresă,  raport,  referat,  proces-
verbal, după caz) evidențiat cu un număr de înregistrare. 

SECTIUNEA III – SUBSISTEMUL INFORMATIONAL

Art. 36 

     Subsistemul informațional, care are în general în compunere date, informații fluxuri și
circuite  informaționale  este  determinat  în  Primăria  comunei  Ulmu  de  multitudinea  și
complexitatea serviciilor pe care le oferă cetățenilor.



Art. 37

     Datele și informațiile reprezintă componentele primare ale sistemului informațional și se
analizează:

     a) Informația economică – care înseamnă accesul la evoluția execuției bugetului sau la
existenta disponibilităților în credite aprobate sau în conturile din Trezorerie;

     b) informația publică – care înseamnă accesul cetățenilor la informațiile de interes public.

Art. 38

     Circuitele și fluxurile informaționale implică și transparenta decizională prin ședințele
publice  ale  autorității  deliberative,  dar  și  despre  cele  organizate  de  Autoritățile  publice
executive pentru informarea cetățenilor.

Art. 39

     Procedurile  informaționale  elaborate  în  ultima  perioadă  și  datorită  implementării
controlului intern, sunt constituite din ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalități
de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare și arhivare a unei categorii de informații, cu
precizarea  operațiilor  de efectuat  și  succesiunea lor,  a suportilor,  formulelor,  modelelor  și
mijloacelor de tratare a informațiilor folosite.

Art. 40

    Mijloace de tratare  a  informațiilor  sunt constituite  din totalitatea  elementelor  tehnico-
materiale utilizate pentru culegerea,  înregistrarea,  transmiterea,  prelucrarea,  interpretarea și
stocarea datelor și informațiilor, sunt în mare măsură determinate de înzestrarea primăriei cu
tehnică IT (hard și soft).

SECTIUNEA IV – SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC

Art. 41

     Subsistemul  organizatoric  constituie  suportul  funcționării  celorlalte  subsisteme
manageriale. Cuprinde organizarea formală (acte normative, reglementări cu caracter intern,
stabilite  prin regulamentul  de organizare  și  funcționare ,  fișe de post,  etc.)  și  organizarea
informală  (regăsită  în  constituirea  și  funcționarea  grupurilor  de  lucru  și  relațiilor  dintre
acestea  orientate  spre  realizarea  unor  interese  ale  Primăriei).  Menționăm  că  de  fapt
organizarea  formală  creează  matricea  în  care se manifestă  organizarea  informală  dar care
contribuie la creșterea calității activității instituției.

Art. 42

     În Primăria comunei Ulmu putem identifica următoarele funcții:

           - Funcția de executare/prestare serviciu/de antrenare pentru realizarea obiectivelor –
care  încorporează  ansamblul  proceselor  de  muncă  prin  care  se  determină  angajații  să
contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor;



           -  Funcția de administrare a personalului – care vizează  problemele  privind
recrutarea,  pregătirea  și  perfecționarea  profesională  a  funcționarilor  din  administrație,
drepturile de personal;

           -  Funcția de administrare a domeniului public – care vizează bunurile mobile și
imobile care aparțin domeniului public și celui privat al comunei,;

           - Funcția de achiziționare a bunurilor și serviciilor – care se confruntă cu problemă
determinării necesarului de achiziții și modurile de procurare a bunurilor pentru ca fondurile
utilizate provin din banii contribuabililor.

           -  Funcția financiară – care se referă la întocmirea proiectului de buget local și la
execuția bugetară;

           - Funcția juridică – care se referă nu numai la punerea în aplicare a legilor ci și la
elaborarea proiectelor de acte normative cu aplicabilitate la nivelul întregii comunități și la
care viza de legalitate constituie o garanție că acestea sunt conforme cu legislația.

           - Funcția de coordonare – care constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se
armonizează deciziile și acțiunile angajaților cu priviziunile cantitative ale nivelului realizării
activităților.

           - Funcția de control – evaluare – care este definită ca ansamblul proceselor prin care
performantele Primăriei sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea
eliminării diferențelor constatate și integrării abaterilor pozitive.

          - Funcția de organizare – care desemnează ansamblul proceselor de management prin
care se stabilesc și se delimitează procesele de muncă fizică și intelectuală și componentele
lor.

           - Funcția de previziune și programare – care presupune cunoașterea în amănunt a
stărilor de fapt prezente prevederea evoluțiilor spontane și elaborarea de programe.

           -  Funcția de îmbunătățire a relațiilor cu publicul – care are la bază asigurarea
binelui general, căci administrația publică locală, nu poate exista fără cetățeni.

           -  Funcția de garant al drepturilor și libertăților cetățenești – care presupune
creșterea rolului consultării cetățenilor în probleme de interes comunitar.

Art. 43

     Subsistemul organizatoric este de tip ierarhic – funcțional și este constituit din:

   a) Compartimente/servicii aflate în coordonarea Primarului Serviciul voluntar pentru situații
de urgentă, compartiment resurse umane și achiziții publice;

  b) Compartimente aflate sub coordonarea Secretarului General al comunei – compartiment
registrul agricol și compartiment urbanism și registratură;

  c)  Serviciul  public  de  asistentă  socială  –  aflat  în  subordinea  Consiliului  Local  și  a
Primarului;

  d) Compartimentul administrativ – aflat în subordonarea Viceprimarului.

Art. 44



     Organigrama actuală a Primăriei comunei Ulmu, județul Brăila este prezentată în figura 1
și a fost aprobată prin HCL

CAPITOLUL III. CONDUCEREA PRIMĂRIEI

SECTIUNEA I – ORGANISME COLECTIVE

SUBSECTIUNEA I – CONSILIUL LOCAL

Art. 45

     Consiliul Local Ulmu funcționează ca autoritate deliberativă a administrației publice locale
și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile legii.

Art. 46

     Consiliul Local este compus din 13 consilieri aleși prin vot universal egal, direct, secret și
liber exprimat, în condițiile stabilite prin Legea privind alegerile locale. 

Art. 47

     Atribuțiile și organizarea decizională și informală este prezentată în Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Ulmu.

Art. 48

     Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții:

  a) Atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

  b) Atribuții privind dezvoltarea economico-socială li de mediu a comunei;

  c) Atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei;

  d) Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

  e) Atribuții privind cooperarea interinstitutională pe plan intern și extern;

Art. 49

     În exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliului local adoptă hotărâri, cu votul majorității
membrilor  prezenți,  în  afară  de  cazurile  în  care  legea  sau  regulamentul  de  organizare  și
funcționare a consiliului cere altă majoritate.

SUBSECTIUNEA II – COMISII 

Art. 50

     În cadrul  Primăriei  sunt organizate următoarele  comisii  cu activitate  permanentă  sau
temporar/periodică:

   -Comisia pentru a exercita controlul apărării și respectării prevederilor Legii nr. 50/1991 cu
modificările și completările ulterioare, privind respectarea disciplinei în domeniul autorizării
lucrărilor  de  construcții  precum  și  respectarea  disciplinei  în  urbanism  și  amenajarea



teritoriului  legată  de  procesul  de  autorizare  a  construcțiilor,  de  a  constata  infracțiuni  în
domeniu și de aplica sancțiuni;

   -Comisia de selecționare a arhivei la nivelul Primăriei comunei Ulmu; 

   -Colectivul  de sprijin al autorității tutelare;

   -Comisia pentru protecția consumatorului

   -Comitetul local pentru situații de urgentă;

   -Unitatea locală de sprijin pentru prevenirea zoonozelor;

SECTIUNEA II – ATRIBUTIILE MANAGEMENTULUI DE NIVEL SUPERIOR

SECTIUNEA I – PRIMARUL

Art. 51

     1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică asigură respectarea drepturilor și
libertăților  fundamentale  ale  cetățenilor,  a  prevederilor  Constituției,  precum și  punerea  în
aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonatelor Guvernului,
a hotărârilor Consiliului local,  dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea
ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai
autorităților administrației publice centrale, ale prefectului precum și a hotărârilor Consiliului
Județean, în condițiile legii.

     2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competenta sa prin actele normative
prevăzute la alin 1) primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

     3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în
condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici
și personal contractual.

Art. 52

     Primarul conduce serviciile publice locale și reprezintă comuna în relațiile cu celelalte
autorități publice, cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, precum și în justiție.

Art. 53

     Primarul îndeplinește în calitate de reprezentant al statului funcția de ofițer de stare civilă
și  de  autoritate  tutelară  și  asigură  funcționarea  serviciilor  publice  locale  de  profil  și  are
atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și recensământului.

Art. 54

     Primarul îndeplinește următoarele atribuții în relația cu Consiliul Local:

   a)Prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,
socială și de mediu a comunei;

   b)Prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte și informări;



     -  Comisia  internă  de  analiză  a  notificărilor  numită  conform  HG.  498/2003  pentru
aprobarea Normelor metodologice unitare de aplicare a Legii  nr.  10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22decembrie 1989;

     - Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (comisia
locală de fond funciar)

     -  Comisia locală de aplicare a Legii  nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România;

     -  Comisia  de  inventariere  a  patrimoniului  comunei  Ulmu,  județul  Brăila  constituită
conform Legii  nr.  82/1991  –  legea  contabilității,  Legea  nr.  273/2006  –  privind  finanțele
publice locale și Ordinul MF privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv din
domeniul public și privat al comunei;

     - Comisia de inventariere și atestare a domeniului public și privat al comunei Ulmu –
conform Codului Administrativ și Legea nr. 71/2011 privind Codul civil;

     -  Comisia  de  disciplină  –  numită  conform HG.  Nr.  1344/2007  privind  normele  de
organizare  și  funcționarea  comisiilor  de  disciplină  din  cadrul  autorităților  și  instituțiilor
publice, în scopul cercetării abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată;

     - Comisia paritară – constituită conform HG NR. 833/2007 și Ordinul 1443/2018 privind
normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;

     - Comisia constituită în vederea concesionării sau vânzării prin licitații publice de terenuri
și alte bunuri imobile aparținând domeniului privat al comunei Ulmu – constituită conform
Codului Administrativ;

     -  Comisia  constituită  în  vederea  concesionării  sau închiderii  prin  licitații  publice  de
terenuri și alte bunuri imobile aparținând domeniului public al comunei Ulmu – constituită
conform Codului Administrativ;

     -  Comisia de evaluare a ofertelor de achiziții  publice – produse și servicii  la nivelul
Primăriei  comunei  Ulmu  –  constituită  conform  Legea  98/2016,  Legea  99/2016  și  Legea
101/2016

     - Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public
la nivelul Primăriei;

     - Grupul local de lucru – aplicare plan de măsuri pentru îmbunătățirea situației romilor din
comună;

   c)Elaborează proiecte de strategii privind starea economică socială și de mediu a comunei și
le supune aprobării Consiliului Local Ulmu;

Art. 55

     Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții referitoare la bugetul
local:

       a) Exercită funcția de ordonator principal și de credite;



       b) Întocmește proiectul de buget local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le
supune spre aprobare Consiliului Local;

       c) Inițiază în conduitele legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de
titluri de valoare în numele comunei;

       d)  Verifică  prin  compartimentele  de  specialitate,  corecta  înregistrare  fiscală  a
contribuabililor  la  organul  fiscal  teritorial,  atât  la  sediul  social  principal,  cât  și  la  sediul
secundar;

Art. 56

     Se va copia Art. 155 din Codul Administrativ.

Art. 57

     Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 58

     Atribuțiile primarului în domeniul managementului calității, sunt următoarele:

   a) Aprobă politica și obiectivele în domeniul calității;

   b) Asigură alocarea resurselor umane și materialele necesare SMC – din Primăria Ulmu –
dacă e cazul;

   c) Deleagă autoritatea și fixează responsabilul pentru aplicarea SMC;

   d) Aprobă documentele  emise în cadrul  Primăriei  –  Manualul  Calității,  proceduri,  alte
documente și modificări ale acestora dacă va fi cazul;

   e) Actualizează politica în domeniul calității și urmărește realizarea obiectivelor;

   f) Aprobă programul anual de anual de audituri interne și dispune efectuarea de audituri
neplanificate  în  urma constatării  unei  disfuncționalități,  în  urma unei  reclamații,  când  se
constată neconformități sau când este necesar să se modifice un proces, o activitate;

   g) Eficiența organizării Primăriei privind calitatea depinde implicarea Primarului care are:

   -  responsabilitatea motivării întregului personal;

   -  responsabilitatea exercitării unui control direct asupra sistemului calității;

   -  responsabilitatea demonstrării continue și vizibile a angajamentului său, privind calitatea,
prin sprijinirea activităților și alocarea resurselor necesare;

SUBSECȚIUNEA II – VICEPRIMARUL

Art. 59

   Date generale:

     A – Primăria comunei Ulmu are un viceprimar ales în condițiile legii.

     B – Viceprimarul este subordonat Primarului și exercită atributiile ce îi sunt delegate de
către acesta prin Dispoziție;



     C – În caz de vacanță a funcției  de primar atribuțiile  sunt delegate de către  primar,
viceprimarului prin Dispoziție de primar;

     D – Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție din rândul
membrilor acestuia;

     E – Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de către Consiliul Local, prin
hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție la propunerea primarului sau a
unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. 

Art. 60

     Se va copia dispoziția viceprimarului.

SUBSECȚIUNEA III – SECRETARUL GENARAL AL COMUNEI

Art. 61-62

     Se va copia Art. 242 și 243 din Codul Administrativ.

Art. 63

     Atribuțiile Secretarului în domeniul managementului calității sunt următoarele:

     a) Urmărește realizarea obiectivelor calității în cadrul atribuțiilor ce îi revin;

     b) Răspunde de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin din procedurile de execuție aferente
activităților pe care le coordonează;

Art. 64

     Atribuțiile Secretarului se completează cu atribuțiile  Regulamentului  de organizare și
funcționare al Consiliului Local precum și cele stabilite prin fișa postului.

SECȚIUNEA III – ATRIBUȚIILE MANAGEMENTULUI DE NIVEL INFERIOR 

Art. 65

     Managementului  de nivel  inferior  este  realizat  prin  intermediul  șefilor  de  servicii  și
birourile/compartimentele organizate în interiorul Primăriei comunei Ulmu și are următoarele
atribuții:

  a) Coordonează și contribuie împreună cu personalul subordonat la ducerea la împlinirea
dispozițiilor primite de la Primar;

  b) Pentru structura organizatorică pe care o coordonează definește funcțiile, colaborările,
intrările și ieșirile sub conducerea Primarului;

  c)  Verifică  rapoartele  de  specialitate  pentru  fundamentarea  legalității  și  oportunității
proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;

   d) Verifică conținutul proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;

   e)  Verifică  referatele  de  aprobare  pentru  fundamentarea  legalității  și  oportunității
dispozițiilor inițiate în cadrul serviciului sau biroului;



   f) Aprobă metodele, tehnicile și acțiunile subordonatelor din cadrul compartimentelor pe
care le coordonează stabilind pentru aceasta atribuții și termene raportate la resursele umane,
materiale și financiare de care dispune;

   g)  Organizează  circuitul  documentelor  și  asigură  repartizarea  corespondenței  în  cadrul
serviciului, biroului/compartimentului;

   h)  Participă  la  concursurile  pentru  posturile  vacante  din  cadrul  serviciului/biroului  –
compartimentului;

   i)  Verifică  atribuțiile  trecute  în  fișa  posturilor  pentru  personalul  din  subordine  și
concordanța acestora cu funcția și pregătirea profesională necesară;

   j) Verifică pentru realitate și oportunitate, toate documentele care conțin solicitări ce implică
angajarea de cheltuieli, emise în cadrul serviciului/biroului sau compartimentului;

   k)   Asigură  coordonarea  aplicării  standardelor  de  control  intern  prevăzute  de  Ordinul
600/2018  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern,  cuprinzând  standardele  de
management/control  intern la  entitățile  publice și  pentru dezvoltarea sistemelor  de control
managerial, în cadrul activităților pe care le coordonează;

   l)  Asigură implementarea standardelor de control intern/managerial, în compartimente pe
care le coordonează;

   m)  Stabilesc  obiectivele  derivate  pentru  compartiment  obiectivele  individuale  atribuite
fiecărui angajat și procedurile operaționale specifice comportamentului;

   n) Întocmesc rapoarte trimestriale privind urmărirea îndeplinirii programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial;

   o) Răspunde legal, de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției
pentru orice abateri de la etică și deontologia profesională;

Art. 66

Atribuțiile managementului de nivel inferior în domeniul managementului calității sunt
următoarele:

   a) Urmărește realizarea obiectivelor calității în cadrul serviciului/biroului; 

   b) Avizează procedurile și instrucțiunile de execuție care sunt elaborate pentru activități ce
se desfășoară în cadrul serviciului/biroului;

   c)  Răspunde de îndeplinirea  obligațiilor  ce le  revin din procedurile  și  instrucțiunile  de
execuție aferente activităților din serviciul/biroul pe care îl coordonează;

   d)  Urmărește  implementarea  SMC,  răspunde  de  funcționarea  lui  în  cadrul
serviciului/biroului/compartimentului pe care îl coordonează; 

   e)  Verifică eficiența SMC și atingerea obiectivelor și întreprinde în acest sens și acțiuni
corective la aparența neconformităților sau în cazul existenței unor reclamații;

   f) Aduce la cunoștință responsabilului cu managementul calității informațiile despre: 

   -  Funcționarea și eficiența SMC în cadrul serviciului biroului;



   -  Desfășurarea acțiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;

   -  Modificarea și actualizarea procedurilor activității serviciului/biroului;

   -  Evaluarea costurilor non-calității și rezolvarea neconformităților sau a reclamațiilor;

   - Reclamațiile cetățenilor și modul lor de rezolvare;

SECȚIUNEA DELEGAREA DE COMPETENȚE

Art. 67

    În cadrul Primăriei  comunei  Ulmu, în procedura de delegare a atribuțiilor  se respectă
următoarele cerințe:

  - Delegarea de competențe se face ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi
luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii;

  - Salariatul delegat trebuie să aibă cunoștințele necesare (se iau în considerare calificarea,
aptitudinile,  abilitățile  tehnice  și  incompatibilitățile)  efectuării  actului  de  autoritate
încredințat;

  - Asumarea responsabilități de către salariatul delegat se confirmă prin semnătură;

  - Subdelegarea este posibilă cu acordul managerului;

  - Delegarea de competență nu îl exonerează pe manager de responsabilitate;

Art. 68

     Procedura  de  delegare  a  atribuțiilor  constă  în  emiterea  unui  document  care  respectă
cerințele  de  la  punctul  precedent  și  în  care  se  menționează,  atât  competențelor  și
responsabilitățile delegate și perioada/durata acesteia.

Art. 69

     Documentele prin care se realizează procedura de delegare, sunt:

  - ROF – prin care sunt stabilite atribuțiile și relațiile dintre acestea, este aprobat prin HCL și
este revizuit la modificarea structurii organizatorice;

  - Dispoziția prin intermediul căreia primarul deleagă atribuții viceprimarului, persoanelor cu
funcții de execuție din cadrul 


