RAPORT DE ACTIVITATE
SECRETAR VAT 2017

In conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. "d" din HG ill. 61112008pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
Primarul unitatii administrativ-teritoriale are calitatea de evaluator a performantelor
profesionale, individuale ale Secretarului

unitatii administrativ-teritoriale,

pe baza

propunerii Consiliului Local.
Conform

LEOII ADMINISTRAPEI

PUBLICE LOCALE NR.215/2001, art.

116 alin (1), (2) si (3), republicata si actualizata, fiecare unitate administrativ-teritoriala
are incadrat un secretar salarizat din bugetul local, care este functionar public de
conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale

nu poate fi membru al unui partid

politic, sub sanctiunea destituirii din functie, nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul
intai cu primarul sau cu viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie,
Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu
~1

regimul disciplinar

ale secretarului

conformitate cu prevederile
conform Legii

ill.

unitatii

administrativ-teritoriale

se fac 'in

legale privind functia publica ~i functionarii publici,

21512001, republicata si actualizata (art. 116).

Conform atributiilor prevazute de legea organica (Legea

ill.

215/2001, republicata

si actualizata), 'in cursul anului 201,"am avizat pentru legalitate dispozitiile Primarului,
am contrasemnat hotararile Consiliului Local, am participat
Consiliului Local,

am asigurat gestionarea

la sedintele

procedurilor administrative privind

relatia dintre Consiliul Local si Primar, pre cum si intre acesta si Prefect.

Am comunicat hotararile Consiliului local Primarului si Prefectului de indata, dar
nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii (comunicarea, insotita de
eventualele obiectii cu privire la legalitate se face in scris si va fi inregistrata intr-un
registru special destinat acestui scop).
Am asigurat arhivarea si evidenta statistica a hotararilor

Consiliului

Local

asigurand afisarea acestora la avizierul Primariei.
Am organizat arhiva si evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local si a
dispozitiilor Primarului, am asigurat transparenta ~i comunicarea catre autoritatile,
institutiile pub lice si persoanele interesate a actelor prevazute de lege, in conditiile Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare.
De asemenea am asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local si am
efectuat Iucrarile de secretariat. Am acordat sprijin si asistenta de specialitate la
redactarea proiectelor de hotarare, in conformitate cu normele de tehnica legislativa,
reglementate prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, Am acordat asistenta juridica pentru toate
compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
Am comunicat ordinea de zi, am intocmit procesul-verbal al sedintelor
Consiliului Local si am redactat hotararile Consiliului Local.

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii
lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii,

Aducerea la

cunostinta publica a hotarfirilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la
data cornunicarii oficiale catre Prefect conform art. 49 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001
republicata si actualizata.
In calitatea mea de secretar am mai exercitat si alte competente care au vizat
organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului Local in bune conditii.
In virtutea obligatiei principale de a participa la derularea Iucrarilor din plenul
Consiliului, am exercitat urmatoarele atributii:

.,/ am asigurat indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local,
la cererea Primarului;
.,/ am asigurat efectuarea lucrarilor de secretariat, a efectuat apelul nominal si
a tinut evidenta participarii la sedinte a consilierilor,
.,/ am numarat voturile si am consemnat rezultatul votarii, pe care-l prezinta
presedintelui de sedinta;
.,/ am informat presedintele de sedinta cu pnvire la cvorumul necesar
pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
.,/ am asigurat intocmirea procesului-verbal,
consilierilor,

solicitand

acestora

acordul

pe care l-a pus la dispozitia
asupra

continutului

acestor

operatiuni administrative;
.,/

am asigurat intocmirea

dosarelor de sedinta, legarea si numerotarea

paginilor, semnarea §i stampilarea acestora;
.,/ am urmarit ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale Consiliului Local
sa nu ia parte consilieri care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude
pana la gradul al patrulea inc1usiv, au un interes patrimonial in problema
supusa dezbaterilor (art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001),

informandu-l pe

presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si am facut cunoscute,
toto data, sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
.,/ am prezentat in fata Consiliului punctul de vedere cu privire legalitatea
unor proiecte de hotarari sau ale altor masuri supuse deliberarii;
.,/ am contrasemnat in conditiile legii §i ale regulamentului, hotararile
Consiliului Local, pe care le-a considerat legale;
.,/ am prop us Primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi
a sedintelor ordinare ale Consiliului Local;

../ Am acordat membrilor
In desfasurarea
definitivarea

Consiliului

Local asistenta

si sprijin de specialitate

activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor

de hotarari sau la

celor discutate si aprobate de consiliu.

In anul 2017 au avut loc un nr .12 sedinte ordinare,3

sedinta de indata 2 sedinta extraordinare

a Consiliului local fiind adoptate un total de 76 hotarari .
Cele 76 de hotarari adoptate de Consiliul Local precum si cele 328 de dispozitii emise de
primal' au fost inregistrate in registre speciale si inaintate Institutiei Prefectului Neamt pentru
exercitarea controlului de legalitate precum ~i directiilor, serviciilor, compartimentelor,
institutiilor si persoanelor abilitate cu ducerea la indeplinire. Din hotararile si dispozitiile adoptate
in anul 2017, nici una nu a fost contestata in instanta sub aspectullegalitatii
revocate la recomandarea Institutiei Prefectului Neamt.

Consilier juridic,
Axinte Ovidiu

si nici nu au fost

