Organizarea aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Fălticeni
Aparatul propriu de specialitate al al primarului municipiului Fălticeni este organizat în
conformitate cu dispoziţiile Legii 215 / 2001 privind

administraţia publică locală,

republicată, în temeiul legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, a legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, cu prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi se completează de
drept cu dispoziţiile legale în vigoare la data aplicării acesteia.
Structura organizatorică şi numărul de funcţii publice din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local, la
propunerea Primarului, în conformitate cu prevederile art. 36, al. 3, lit. “b” din Legea 215 /
2001 privind administraţia publică locală, numai cu avizul Agenţiei Naţionale a
funcţionarilor publici.
Primarul, viceprimarul şi secretarul municipiului Fălticeni, împreună cu aparatul de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni, constituie Primăria municipiului Fălticeni.
Primarul municipiului Fălticeni este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de
specialitate pe care îl conduce şi controlează.
Secretarul municipiului Fălticeni este funcţionar public de conducere, cu studii superioare
administrative, şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. Atribuţiile
secretarului municipiului Fălticeni sunt cele prevăzute de legea nr. 215/2001, republicată, a
administraţiei publice locale.

Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente funcţionale
structurate ca: direcţii, servicii, birouri şi compartimente a căror conducere este asigurată de
către primar, viceprimar şi secretarul municipiului, potrivit organigramei aprobate ce
Consiliul Local.
Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii curente şi a personalului din cadrul
compartimentelor funcşionale este asigurată de către funcţionari de conducere (funcţionari
publici şi personal contractual), numiţi în condiţiile legii.
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Fălticeni se realizează atribuţiile consilului local şi ale primarului, prin acte şi operaţiuni
tehnice, economice şi juridice; ele nu au capacitate juridică, administrativă distinctă de cea a
autorităţii în numele căreia acţionează.
Primăria municipiului Fălticeni este structurată pe 3 direcţii, 11 servicii, 1 birou şi 22 de
conpartimente, în cadrul cărora ăşi desfăşoară activitatea atât funcţionari publici, cât şi
personal contractual.
Direcţiile, serviciile, biroul şi compartimentele nu au capacitate juridică administrativă
distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează.
În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prin regulementul de organizare,
conducătorii direcţiilor, serviciilor, biroului şi compartimentelor au următoarele atribuţii:
-

asigură organizarea acţivităţii din cadrul direcţiei, pe servicii şi birouri, precum şi
pe fiecare angajat;

-

asigură instruirea în ceea ce priveşte normele de protecţia muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi veghează la respectarea acestor norme;

-

asigură detalierea atribuţiilor compertimentelor pe care le conduc, cu precizarea
sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea pentru
fiecare subordonat, a fişelor de post;

-

au iniţiativa şi iau măsuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice
domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

-

asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare,
specifică fiecărui domeniu de activitate;

-

îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de
lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate
a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia
ocupată;

-

repartizează corespondenţa, răspund de soluţionarea problemelor curente,
semnează lucrările compartimentului;

-

asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a
cererilor, sesizărilor şi crisorilor populaţiei;

-

propun şo, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii în cadrul
compartimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din
cadrul primăriei, răspund cu promptitudine la solicitările acestora;

-

asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament;

-

răspund de creşterea gradului de

competrnţă cprofesională şi de

asigurarea unui comportament corect în relaţiile cu cetăţinii, în scopul creşterii
prestigiului funcţionarului public.

Prin organigramă sunt stabilite următoarele direcţii, servicii, şi compartimente având
atribuţii distincte pentru fiecare domeniu de activitate după cum urmează :
I.

DIRECŢIA ECONOMICĂ :
Serviciul impozite şi taxe
Serviciul financiar-contabitate

II.

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ
Serviciul resurse umane, comunicare
Compartiment personal - salarizare
Compartiment relaţii publice
Compartiment informare publică şi mass-media
Serviciul achiziţii – control - administrativ
Corp control comercial
Compartiment sprijinire şi îndrumare asociaţii de proprietari
Compartiment informatică
Personal administrativ-protocol
POLIŢIA LOCALĂ
Compartiment ordine, linişte publică şi pază a bunurilor
Compartiment circulaţie pe drumurile publice
Compartiment disciplina în construcţii şi protecţia mediului
Compartiment cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială

III.

ARHITECT-ŞEF

IV.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Serviciul urbanism, investiţii, patrimoniu
Compartiment urbanism şi urmărirea disciplinei în contrucţii

Biroul de management al

proiectelor

Compartiment fond funciar
Unitatea mun. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
Compartiment mediu
Compartiment spaţiu locativ
Serviciul utilităţi publice
Compartiment coordonare sectoare
Compartiment auto
Compartiment protecţia animalelor
V.

SECRETAR MUNICIPIU
Serviciul public de asistenţă socială
Compartiment asistenţă socială
Compartiment asistenţă socio-medicală
Compartiment minorităţi
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor
Compartiment evidenţa persoanelor
Compartiment informatică
Compartiment stare civilă
Biroul juridic
Compartiment registru agricol, arhivă
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Compartiment audit

Unităţi subordonate primarului municipiului Fălticeni:
Serviciul cultură-muzee
Sectorul reparaţii-întreţinere
Sectorul salubritate
Sectorul spaţii verzi-sere
Corpul de pază
Departaementul însoţitori persoane cu handicap
Direcţia administraţia pieţelor

