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RAPORT
privind planul de acţiuni al comunei Roscani pentru punerea în aplicare a prevederilor
Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
aprobat prin H.G. nr. 1723/2004

În conformitate cu prevederile HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri
pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, Primaria comunei Roscani
elaborează un plan de acţiune propriu pentru aplicarea prevederilor cuprinse în această hotărâre,
luând în considerare atribuţiile aparatului propriu de specialitate în asigurarea activităţii de relaţii cu
publicul şi ţinând cont de termenele menţionate în hotărâre pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor
identificate.
În acest scop, se identifică un număr de (5) cinci compartimente din cadrul UAT-ului si (1) un
Serviciu ca fiind responsabile de asigurarea desfăşurării activităţii de relaţii cu publicul, în baza
prevederilor HG 1723/2004:






Nr.
Crt.
1.
a).

Compartiment Arhiva, asistenta sociala si stare civila
Compartimentul Contabilitate, taxe si impozite locale
Compartimentul Registrul Agricol
Compartimentul juridic
Compartimentul administrativ si situatii de de urgent
Serviciul public de gospodarire comunala.
Masuri

Modul de realizare si responsabilitati

Masuri pe termen scurt
Programul de lucru cu publicul se
stabileste in zilele lucratoare, sa se
asigure accesul cetatenilor intre orele
830-1630

-

b).

Numele persoanelor cu functii de
conducere, se afiseaza la intrarea in
primarie

S-a stability programul de lucru cu publicul dupa
cum urmeaza:
Compartiment Arhiva/Asistenta sociala si
Stare Civila;
- luni, orele 830-1630
Compartimentul Contabilitate, taxe si impozite
locale;
- marti, orele 830-1630
incasarea impozitelor si taxelor locale se va
incasa in timpul programului de lucru lunivineri, orele 800-1600
Compartimentul Registrul Agricol;
- miercuri, orele 830-1630
Compartimentul
Juridic
si
Contencios
Administrativ
- joi, orele 830-1630
Compartimentul administrativ si SVSU
Serviciul public de gospodarire comunala
- vineri, orele 830-1830
Activitatea de audinte este organizata dupa
urmatorul program:
- Primar, Gheorghiu Ginovel
Luni si Miercuri, orele 1000- 1200

Termen de
realizare
realizat

realizat

1

c).

d).

2.
a).

b).

c).

3.
a).

b).

4.

a).

Personalul primariei face cunoscut
datele proprii de identificare, prin
intermediul unui ecudon purtat vizibil
asupra sa.
Punctele de lucru cu publicul se
organizeaza in locuri usor accesibile,
asigurandu-se marcarea acestora
precum si indicarea traseelor de
acces.
Masuri pe termen mediu
La sediul autoritatilor administratiei
publice locale de la nivel se instaleaza
linii
telefonice
speciale
pentru
asigurarea accesului cetatenilor la
informatiile de interes public.
Numele de telefon se mediatizeaza in
mod corespunzator;

Periodic se realizeaza actiuni de
mediatizare a legislatiei locale, a
legislatiei
care
reglementeaza
drepturile cetateanului in relatia cu
administratia publica;
Publicarea si actualizarea periodica,
pe pagina oficiala de internet a
autoritatii publice, a unor material cu
character informative.
Masuri pe termen lung
Desfasurarea relatiilor cu publicul in
spatii special destinate, in Sali dotate
cu mobilier corespunzator si cu
aparatura
necesara
preluarii
si
inregistrarii in format electronic a
cererilor
Angajarea de personal specializat
avand aptitudinile necesare pentru
relatia cu publicul

Măsuri
pentru
îmbunătăţirea
pregătirii personalului responsabil
de asigurarea relaţiilor cu publicul
Perfectionarea pregatirii profesionale
si a aptitudinilor de comunicare a
personalului de la ghiseu, prin cursuri
de specializare, la inceputul activitatii
si periodic, cel putin la doi ani

- Viceprimar, Surugiu Mihai
Marti si Vineri, orele 1000- 1400
- Secretar, Petcu Mihaela
Joi, orele 1000-1200
Personalul poarta ecuson care contine datele
proprii de identificare.
Raspunde: Petcu Mihaela - Secretar

realizat

Punctul de lucru cu publicul functioneaza la sediul
Primariei comunei Roscani

Au fost communicate la loc vizibil pentru
asigurarea accesului cetatenilor la informatii
publice.
Telefon Primarie – 0232/257058
Fax Primarie – 0232/257058
Email - primaria_roscani@yahoo.ro
Numele persoanelor si nr. de telefon ale
persoanelor care acorda audiente:
Primar: - 0769086042
Viceprimar: - 0769089043
Secretar: - 0769089043
Periodic se realizeaza actiuni de mediatizare,
inclusive a legislatiei care reglementeaza
drepturile cetateanului in relatia cu autoritatile
administratiei publice locale, judetene si central.

realizat

Este asigurata publicarea si actualizarea
periodica, pe pagina oficiala de interet
www.primariaroscani.ro
Raspunde: SC Kio Premium S.R.L.

31.12.2015

Relatiile cu publicul se desfasoara in Sala de
sedinta a Consiliului Local Roscani din cadrul
UAT-ului comunei Roscani.

realizat

personalul responsabil de desfăşurarea activităţii
de relaţii cu publicul are obligaţia de a îndeplini
sarcinile ce îi revin. Nerespectarea atribuţiilor
menţionate în prezentul Plan de acţiune va face
obiectul unei analize întreprinse de către comisia
de disciplină sau de către comisia de analiză
ptivind încălcarea dreptului de acces la
informaţiile de interes public, urmând a fi dispuse
măsuri corective sau sancţiuni, conform
prevederilor legale în vigoare.

Realizat

perfecţionarea
pregătirii
profesionale
a
personalului responsabil de asigurarea relaţiilor
cu publicul se realizează la începutul activităţii şi
periodic, cel puţin o dată la doi ani, prin înscrierea
la cursuri de specializare, organizate de înstituţii/
institute acreditate. În acest scop, au fost
prevăzute în bugetul UAT-ului pe anul 2016,

realizat

31.12.2015

2

sume
destinate
acoperirii
cursurilor
specializare pentru funcţionarii publici vizaţi

de

Personalul responsabil de desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul are obligaţia de a
îndeplini sarcinile ce îi revin.
Nerespectarea atribuţiilor menţionate în prezentul Plan de acţiune va duce la dispunrea
măsurii corective sau sancţiunii, conform prevederilor legale în vigoare.

Secretar,
Petcu Mihaela
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