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Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) detaliază modul de organizare 

al Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc și a subdiviziunilor sale organizatorice, stabilește 

regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor 

funcționale din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii. 

CAPITOLUL I  DISPOZIȚII GENERALE 

 I.1. Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc 

Art. 1. Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc este constituită din: primar, viceprimari, secretar 

general, administratorul public, persoanele încadrate la cabinetul/ele 

primarului/viceprimarilor și aparatul de specialitate al primarului . 

Art. 2. Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc este o structură funcțională fără personalitate 

juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire 

Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente 

ale colectivității locale. 

I.2. Principiile aplicabile 

I.2.1 Principiile aplicabile administrației publice 

Art. 3.Administrația publică locală din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și 

funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute în 

Codul Administrativ și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, precum și a unor principii specifice. 

   Art. 4. Principiile generale ale administrației publice prevăzute în Codul Administrativ sunt: 

a)Principiul legalității 



Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul acestora au 

obligația de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a 

convențiilor internaționale la care România este parte. 

b)Principiul egalității 

Beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a 

fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația 

autorităților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți 

beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege. 

c)Principiul transparenței 

(l) În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au 

obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte 

normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor 

administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii. 

(2) Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de 

la autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a 

acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în 

limitele legii. 

d)Principiul proporționalității 

Formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie 

corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de 

vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităților și 

instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în 

urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a 

impactului soluțiilor propuse. 

e)Principiul satisfacerii interesului public 

Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul 

acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual 

sau de grup. Interesul public național este prioritar față de interesul public local. 

f)Principiul imparțialității 

Personalul din administrația publică are obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără 

subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese. 

g)Principiul continuității 

Activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor 

legale. 

h)Principiul adaptabilității 

Autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile 

societății. 

   Art. 5.(1)Principiile specifice aplicabile sunt: 

a)principiul descentralizării; 

b)principiul autonomiei locale; 



c)principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit; 

d)principiul eligibilității autorităților administrației publice locale; 

e)principiul cooperării; 

f)principiul responsabilității; 

g)principiul constrângerii bugetare. 

(2)Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților 

administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul 

colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Acest drept este 

exercitat de către consiliul local și primar, autorități ale administrației publice locale alese prin 

vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 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 competența altor autorități publice 

 

1.2.2 Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului 

contractual din administrația publică 

Art. 6. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a 

personalului contractual din administrația publică sunt: 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării; 

b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute; 

c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor 

publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au 

îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii 

de funcții au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, 

competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate; 

e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de 

orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite 

categorii de funcții le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru 

ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin 

sau să abuzeze în vreun fel de această functie; 

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu 

respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii 

de funcții ocupanții acestora trebuie să fie de bună-credință; 



i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în 

exercitarea diferitelor categorii de funcții sunt publice și pot fi supuse monitorizării 

cetățenilor; 

j) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit cănia persoanele care ocupă 

diferite categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când 

atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător. 

Art. 7. Normele de conduita profesională sunt prezentate detaliat în Codul de conduită din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Miercureaa-Ciuc și al 

serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea/sub autoritatea/în 

coordonarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc. 

CAPITOLUL II CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MIERCUREA-

CIUC 

SECȚIUNEA I : PRIMARUL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC 

 Art.8 (l) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, 

a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor 

consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea 

ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți 

conducători ai autorităților administratiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului 

județean, în condițiile legii. 

(2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele prevăzute 

la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

(3) Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice 

de interes local. 

(4) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice 

locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, 

cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție. 

Art. 9. În exercitarea atribuțiilor sale, Primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică 

sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. 



Art. 10. (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții prevăzute în 

art.155 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificările și 

completările ulterioare : 

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 

c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; 

d) atribuții plivind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; 

e) alte atribuții stabilite prin lege. 

(2) În calitate de reprezentant al statului, primarul: 

a)îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură 

funcționarea serviciilor publice locale de profil; 

b)îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, 

referendumului și a recensământului; 

c)îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege. 

In această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

(3) În relația cu Consiliul Local, primarul: 

a)prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind 

starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se 

publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii; 

b)participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru 

pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora; 

c)prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoafte și informări; 

d)elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe 

site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local. 

(4) In exercitarea atribuțiilor referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, 

primarul: 

a)exercită funcția de ordonator principal de credite; 

b)întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de 

încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în 

condițiile și la termenele prevăzute de lege; 

c)prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în 

condițiile legii; 

d)inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împmmuturi și 

emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale; 



e)verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a 

sediului secundar. 

(5) În exercitarea atribuțiilor referitoare la serviciile publice de interes local asigurate cetățenilor 

, primarul: 

a)coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 

servicii publice și de utilitate publică de interes local; 

b)ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; 

c)ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților 

din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7) din OUG nr.57/2019; 

d)ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și 

controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. 

(6) și (7) din OUG nr.57/2019, precum și a bunurilor din patrimoniul public și 

privat al unității administrativ-teritoriale; 

e)numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru 

conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; 

f)asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g)emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte 

acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de 

specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a 

cerințelor tehnice; 

 

h)asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul 

protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. 

 

(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire 

obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 

135/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației 

publice locale și județene. (8)Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, 

respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului 

organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, 



în condițiile Codului Administrativ, partea a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul 

IV, după caz. 

Art. 11. Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte 

normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, 

administratorului public, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes 

local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. 


