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Nr. 698  din 03.02.2021 

 
A N U N Ț 

 
Primarul UAT – Comuna Ivești, județul Galați organizează concurs  de recrutare pentru 

ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, după cum umează: 

 
A. DENUMIREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE 

 

 

Denumirea 
funcției 

 

Clasa 
Grad 
profesional 

Compatimentul din care face parte 

Inspector I principal Registru agricol 

Inspector  I debutant Registru agricol 

Referent I debutant Registratură, arhivă, Informații pentru 
cetățeni 

 
Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de muncă - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.  

B. PROBE DE CONCURS 

1. Selecția dosarelor 
2. Probă suplimentară 
3. Probă scrisă 
4. Interviul 

 
C. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 04.02.2021 – 23.02.2021, ora 16,ºº, 
2. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei suplimentare:  11.03.2021, ora 10,³º, Sala 
de ședințe a Consiliului local al comunei Ivești din strada Gen.Er.Grigorescu, nr. 451, comuna 
Ivești, județul Galați . 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GALAŢI 
                                 UAT -  COMUNA IVEȘTI 
 

Comuna Iveşti, strada Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, județul Galați cod poștal 807170 

Cod fiscal : 3601986 

Tel : 0236 866004 ; Fax : 0236 833726 ; E-mail ivesti@gl.e-adm.ro 



2 

 

3. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise: 12 martie 2021, ora 10,ºº proba 
scrisă, Sala de ședințe a Consiliului local al comunei Ivești din strada Gen.Er.Grigorescu, nr. 451, 
comuna Ivești, județul Galați. 
4. Interviul : în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 
D. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:  

1) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
3) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  
4) are capacitate deplină de exerciţiu;  
5) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 
familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor 
specializate acreditate în condiţiile legii;  

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcţiei publice;  

7) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;  
8) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia 
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;  

9) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii;  

10) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;  

11) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 
specifică.  

 
E. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU OCUPAREA 

FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE: 
 

Funcția 

publică de 

execuție 

 

Compartimentul  

 

Studii 

 

Vechime 

Cunoștințe de 

operare pe 

calculator 

Inspector Registru agricol studii universitare de licență absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 

în domeniul ştiinţe agricole, 

administrative sau economice 

5 ani 

utilizare 

windows, 

operare in 

Word, Excel, 

nivel mediu. 

 
 

Inspector  Registru agricol studii universitare de licență absolvite 

cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

- 
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Referent Registratură,  

arhivă,  

Informații pentru  

cetățeni 

studii liceale, respectiv studii medii 

liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat 

- 

 
F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

1. formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare;  
2. curriculum vitae, modelul comun european;  
3. copia actului de identitate;  
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări și perfecționări;  
5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 
să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei 
sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa 2D la H.G. 
nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;  
6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;  
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 
funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 
implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;  
8. cazierul judiciar;  
9. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.  
¬ Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs.  
¬ Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 
cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de 
sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condiţiile legii. 

 
G. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE 
CONCURS: 

Primăria Comunei Ivești, judeţul Galați, str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, comuna Ivești, județul 
Galați; telefon 0236 866004 int.23, fax 0236 833726; sau e-mail: ivesti@gl.e-adm.roo , persoana 
de contact: doamna Caraiman Tincuța, funcţia publică deţinută - inspector. 

 
 

H. BIBLIOGRAFIE: 
1) Pentru funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional principal din 

cadrul Compartimentului Registru agricol: 
1. Constituţia României, republicată;  
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

- Partea a III-a, privind administrația publică locală și  
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;  
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3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane, 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la 
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Ordonanța de Urgență nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2020-2024; 
7. Ordonanța nr.33/2002, privind reglementarea eliberarii certificatelor şi adeverintelor de 
către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Legea nr.17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
 

2) Pentru funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional debutant din 
cadrul Compartimentului Registru agricol: 
1. Constituţia României, republicată;  
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

- Partea a III-a, privind administrația publică locală și  
-Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane, 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la 
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Ordonanța de Urgență nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2020-2024; 
7. Ordonanța nr.33/2002, privind reglementarea eliberarii certificatelor şi adeverintelor de 
către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 

3) Pentru funcția publică de execuție din cadrul Compartimentului Registratură, arhivă, 
Informații pentru cetățeni: 
1. Constituţia României, republicată;  
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

- Partea a III-a, privind administrația publică locală;  
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice - Dispoziţii generale şi Statutul funcţionarilor publici ;  

- Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale; 

 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Respectarea demnităţii umane, 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la 
ură şi discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr.16/1996, privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
6. Legea nr.544/2002, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; 
7. Ordonanța nr.33/2002, privind reglementarea eliberarii certificatelor şi adeverintelor de 
către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
I. ATRIBUȚIILE FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ 

CONCURS, PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI: 
 

1) Inspector, clasa I, grad profesional principal,  Compartimentul Registrul agricol: 
 

1. centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către 
registrul agricol naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a 
datelor gestionate de R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară; 

2. concomitent cu colectarea şi înscrierea datelor în registrul agricol colectează de la 
persoanele juridice informaţii privind producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la 
producţia apicolă şi efectivul de familii de albine; 

3. întocmeşte adeverinţe doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de 
evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării – prin 
Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – a subvenţiilor în cadrul schemelor şi măsurilor 
de sprijin pentru fermieri; 

4. sprijină comisia locală de fond funciar cu privire la soluţionarea cererilor pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate sau în vederea efectuării de corecţii ale erorilor materiale 
descoperite în titlurile de proprietate, întocmind referatele compartimentului de resort; 

5. participă la evaluarea pagubelor care se produc la culturile agricole împreună cu 
specialiştii de la direcţia judeţenă pentru agricultură, dacă este cazul; 

6. urmărește și rezolvă pe teren sesizările și reclamațiile referitoare la problemele de 
agricultură; 

7. reprezintă Primăria Comunei Iveşti  în toate problemele legate de agricultură; 
8. informează  publicul cu privire la toate actele normative ce apar privind  

reglementările din sectorul agricol, precum și asupra obligațiilor ce le revin cu privire la Registrul 
Agricol; 

9. punerea în posesie cu respectarea cadrului legal, a persoanelor fizice și juridice 
care dețin terenuri în Comuna  Iveşti  ca urmare a sentințelor civile, concesiunilor, închirierilor, 
asocierilor, schimburilor de terenuri, vânzări, dispoziții ale primarului Comunei Iveşti, hotărâri ale 
consiliului local privind atribuiri în proprietate, administrare sau folosință; 

10. participă la expertize tehnico-judiciare, când este solicitat oficial; 
11. participă la identificarea și măsurarea terenurilor ce aparțin domeniului public și 

privat, a planurilor de situație împreună cu alte compartimente din Primărie și alte entități de 
profil; 

12. Transmite de îndată, compartimentului Impozite și taxe modificările efectuate în 
registrele agricole, în vederea stabilirii noilor obligaţii fiscale; 

13. verifică și semnează planurile, întocmite de persoanele autorizate, pentru imobilele 
aflate în administrarea Comunei Iveşti  și a celorlalte imobile în proprietate fizică sau juridică; 

14. încheie procese verbale de constatare pentru suprafețe, animale, pomi fructiferi, 
familii de albine etc; 
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15. verifica în teren suprafețele de teren cultivate de proprietari și locatari/concesionari, 
aplicând prevederile legale; 

16. informează populația în cazul în care se execută lucrări de profilaxie și de 
combatere a bolilor și dăunătorilor; 

17. întocmeşte referate pentru schimburi de teren precum şi pentru trecerea terenurilor 
din domeniul public în domeniul privat; 

18. analizează și constată cazurile suprapunerilor de terenuri proprietari persoane fizice 
și juridice din Comuna  Iveşti  și informează Comisia locală; 

19. corelează  planurile și schițele cadastrale ale P.F. autorizate cu lucrările din 
cadastrul imobiliar al U.A.T.-ului; 

20. verifică și corelează toate datele transmise de exploatațiile agricole ce utilizează 
suprafeţele agricole din Comuna  Ivești, în vederea obţinerii de fonduri europene; 

21. participă la măsurători cadastrale în funcție de solicitări; 
22. identifică și înscrie în inventarul domeniului public și privat, şi în registrul agricol al 

U.A.T. suprafețele de teren ale Comunei Iveşti  și întocmește raportul pentru constatarea 
apartenenţei bunurilor imobile la domeniul public sau privat a imobilelor respective; 

23. ține evidența specială a suprafețelor de pășune proprietate privată a u.a.t. și 
urmărește respectarea derulării contractelor de închiriere/concesionare a acestor suprafețe de 
teren 

24. arhivează corespondența din sectorul său de activitate; 
25. Îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către 

primarul sau secretarul comunei. 
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2) Inspector, clasa I, grad profesional debutant,  Compartimentul Registrul agricol: 
 

26. înscrie în registrele agricole tip 3 și tip 4, persoanele juridice care dețin bunuri ce fac 
obiectul înscrierii în aceste evidențe (teren și/sau construcții în proprietate și/sau folosință și/sau 
animale; mijloace de transport și/sau orice alte echipamente, utilaje și instalații/aggregate pentru 
agricultură și silvicultură, care fac obiectul înscrierii în registrul agricol); 

27. asigură înscrierea titlurilor de proprietate și/sau a declarațiilor privind modul de 
folosință al terenurilor în registrul agricol tip 3 și tip 4. 

28. centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către 
registrul agricol naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a 
datelor gestionate de R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară; 

29. Întocmeşte rapoartele statistice şi asigură transmiterea acestora, la termenele 
stabilite instituţiilor abilitate; 

30. răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului 

31. întocmeşte adeverinţe doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de 
evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării – prin 
Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – a subvenţiilor în cadrul schemelor şi măsurilor 
de sprijin pentru fermieri; 

32. întocmeşte documentele necesare pentru eliberarea atestatelor de producător şi 
carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor înscrise în 
registrul agricol şi constatărilor din teren; 

33. Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea 
specifică compartimentului său;; 

34. informează  publicul cu privire la toate actele normative ce apar privind  
reglementările din sectorul agricol, precum și asupra obligațiilor ce le revin cu privire la Registrul 
Agricol; 

35. Transmite de îndată, compartimentului Impozite și taxe modificările efectuate în 
registrele agricole, în vederea stabilirii noilor obligaţii fiscale; 

36. informează populația în cazul în care se execută lucrări de profilaxie și de 
combatere a bolilor și dăunătorilor; 

37. corelează  planurile și schițele cadastrale ale P.F. autorizate cu lucrările din 
cadastrul imobiliar al U.A.T.-ului; 

38. verifică și corelează toate datele transmise de exploatațiile agricole ce utilizează 
suprafeţele agricole din Comuna  Ivești, în vederea obţinerii de fonduri europene; 

39. operează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale 
(R.E.N.N.S.) ca persoană desemnată cu atribuţii de înscriere a datelor, de verificare, 
completare, validare şi actualizare a elementelor de nomenclatură stradală de la nivelul 
comunei în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei; înregistrează şi actualizează toate 
adresele administrative în R.E.N.N.S. prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea 
datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii; 

40. Pune la dispoziţia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea funciară a 
extraselor de carte funciară pentru informare, emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, 
acestea fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, 
precum şi a extrasului din noul plan cadastral, pentru documentele în format analog, sau prin 
accesarea serviciului destinat acestei operaţiuni de pe pagina de internet special creată în acest 
sens a Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

41. Arhivează documentele din sectorul său de activitate. 
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42. Îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către 
conducătorii ierarhici. 
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3) Referent, clasa III, grad profesional  debutant, Compartimentul Registratură-Arhivă, 
Informații pentru cetățeni: 
 

1. Întocmește registrul de corespondență generală a instituției, distribuie corespondența în 
instituție și răspunde de expedierea prin poștă a corespondenței 

2. asigură înregistrarea cronologică în programul informatic de Registratură a 
documentelor (adrese, cereri, memorii, solicitări, documentații, sesizări, petiții, plângeri) 
adresate Primăriei Comunei Iveşti  prin poștă, fax, telex, curieri, direct de la expeditori sau 
prin poștă electronică, de către cetățeni, persoane fizice și persoane juridice; 

3. asigură ca fiecare document primit de către Primăria Comunei Iveşti  sau creat în 
cadrul instituției să fie înregistrat, primind un singur număr unic de înregistrare, fără ca 
numărul respectiv să se repete; 

4. în cazul cererilor sau altor documente prezentate direct de petiționari comunică pe 
loc, acestora din urmă, numărul de înregistrare; 

5. transmite Primarului sau persoanei delegate ca înlocuitor al Primarului 
corespondența intrată și înregistrată prin Registratură; 

6. preia întreaga corespondență cu rezoluția Primarului sau a persoanei delegate și o 
predă prin condica de evidență compartimentelor funcționale sau persoanelor nominalizate în 
rezoluție spre rezolvare; 

7. asigură trecerea în condica de evidență a tuturor documentelor repartizate 
compartimentelor funcționale sau salariaților (care semnează de primire) fără a se admite 
radieri sau ștersături; 

8. corespondența transmisă greșit se restituie tot prin registratură; 
9. verifică la primire dacă documentele ce urmează să intre prin Registratura instituției 

sunt lizibile și conțin elementele de identificare în conformitate cu legislația în vigoare 
aferentă petiționării; 

10. asigură ieșirea documentelor din instituție către cetățeni, persoane fizice și 
persoane juridice, prin operarea în programul informatic de Registratură a scăderii numărului 
de înregistrare al documentelor după care pe actul care se expediază aplică parafa cu data 
expedierii și le înaintează curierilor în vederea transmiterii către petenți; 

11. asigură repartizarea și gestionarea documentelor rezultate din activitatea 
compartimentelor funcționale ale Primăriei Comunei Iveşti, precum și pentru acele servicii 
sau birouri care nu se află în sediul principal al instituției; 

12. asigură activitatea de predare / primire de documente către alte servicii publice 
locale sau cu alte instituții și organizații, scăderea din program, trecerea în condica de 
evidență și înaintarea către curieri pentru transmitere; 

13. asigurarea de informații cetățenilor, persoane fizice și juridice cu privire la numerele 
de înregistrare ale documentelor depuse la registratura instituției, precum și către ce 
compartimente funcționale au fost repartizate; 

14. asigură aplicarea ștampilelor aferente Registraturii Primăriei Comunei Iveşti  pe 
corespondența. 

15. aplică parafa cu numărul de înregistrare pe plic cu caracter "personal" sau 
"confidențial" și le înaintează Primarului sau persoanei delegate de către acesta; 

16. generează raportul anual calendaristic privind situația numerelor de intrare al 
documentelor intrate în Primăria Comunei Iveşti  prin programul de Registratură; 

17. asigură înregistrarea proceselor-verbale de amendă în registrul special și le 
transmite Serviciului Colectare și Impunere Venituri; 

18. asigură întocmirea documentelor necesare derulării contractelor încheiate cu 
Compania Naționala “Poșta Română” sau alte societăți de prestări servicii poștale în vederea 
expedierii  documentelor în sistem de curierat normal sau rapid; 

19. în vederea îndeplinirii atribuțiilor colaborează cu salariații, compartimentele 
funcționale și serviciile publice locale. 

20. Menţine evidenţa primirii faxurilor, se ocupă de copierea şi înregistrarea acestora 
(conţinutul mesajului, număr, dată), de îndosarierea în bibliorafturi (primite, transmise) ; 
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21. Asigura trimiterea plicurilor la poştă, însoţite de borderoul în care se evidenţiază 
suma totală a plicurilor francate ; 

22. Asigura elaborarea la sfârşitul fiecărei luni a unui centralizator cu suma totală a 
plicurilor francate, care se transmite la serviciul financiar contabil; 

23. comunicarea răspunsurilor către petenți în termen legal. 
24. Răspunde de intretinerea și actualizarea site-ului instituţiei; 
25. Asigura implementarea și monitorizarea componentei “Formulare on-line”; 
26. Asigură din oficiu, sau la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, 

accesul la informaţiile de interes public; 
27. Răspunde de afisarea pe pagina de internet a U.A.T. Comuna Ivești, a informațiilor 

de interes public; 
28. Asigura lucrările de secretariat pentru audientele acordate de primarul și 

viceprimarul comunei Iveşti şi urmăreşte soluţionarea problemelor ridicate; 
29. Asigura primirea și rezolvarea solicitarilor privind informațiile de interes public, în 

temeiul Legii nr.544/2001; 
30. Intocmește raportul anual privind asigurarea accesului la informațiile de interes 

public; 
31. are obligatia să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:  

 
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autoritatii sau instituției 

publice;  
b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul 

de audiente al autoritatii sau instituției publice;  
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a instituției publice și ale 

functionarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;  
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;  
e) sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;  
f) programele și strategiile proprii;  
g) lista cuprinzand documentele de interes public;  
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a instituției publice în situatia în care 

persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informațiile de interes 
public solicitate.  

32. Urmărește  rezolvarea în termenul legal, a corespondentei de catre 
compartimentele de resort; 

33. Primește, verifică şi urmăreşte comunicarea în termenul legal a răspunsului la 
petiţiile adresate instituţiei; 

34. cooperează cu toate compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului, în 
vederea culegerii şi valorificării informaţiilor publice; 

35. asigură implementarea programului pentru combaterea birocraţiei în activitatea de 
relaţii cu publicul; 

36. comunică celor interesaţi dispoziţiile emise de primarul comunei Iveşti şi hotărârile 
adoptate de Consiliul local; 

37. asigură convocarea consilierilor locali la şedinţele Consiliului local; 
38.  indeplineşte orice alte atribuţii incredinţate de conducătorii ierarhici. 

 
  P R I M A R ,     SECRETAR GENERAL,   

  Gheoca Maricel    Toma Zanfirica 


