
Anexa A - Lista de atribuţii (model orientativ, a se completa în funcţie de 
specificul fiecărei instituţii): 
 
Principalele 
atribuţii ale 
administraţiei 
publice locale 

Beneficiarii 
/ clienţii 
respectivei 
atribuţii 

Monopol/ 
Competenţă 
unică sau 
partajată1 

Discreţie
2 

Transpa-
renţă3 

Buget
4 

Nr. de 
beneficiari 
afectaţi5 

Eliberarea de 
autorizaţii de 
construire , 
autorizatii de 
desfiinţare, avize , 
acorduri,certificate 
de urbanism 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

     10     8 10 30000 70 

Furnizarea de 
servicii publice 
(alimentare cu apă 
potabilă, 
salubrizare, 
energie electrica in 
sistem centralizat, 
alimentare cu gaze 
naturale) 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

    1  9 10 138000 140 

Achiziţii de lucrări societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

 8 8 10 1946000 30 

 

Achiziţia de 
bunuri  
 
 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice 
 

8 8 10 64300 15 

 
 
 
 
 

                                            



Achiziţia de  
servicii 
 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice 

8 8 10 547300 20 

Administrarea şi 
întreţinerea 
domeniului public 
și privat  
( întreţinerea 
spaţiilor verzi 
existente, crearea 
unor spaţii verzi, 
măturatul si 
curaţatul căilor 
publice, asfaltarea 
drumurilor 
comunale , 
plombarea 
străzilor, 
întreţinerea 
clădirilor , 
construirea unor 
clădiri noi,etc.) 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

10 7 10 3866000 35 

Monitorizarea 
aplicării legislaţiei 
( avizarea pentru 
legalitate a 
dispoziţiilor 
primarului de 
către secretarul 
u.a.t.c., 
contrasemnarea 
hotărârilor 
adoptate de către 
consiliul local de 
către secretarul 
u.a.t.c., 
controlul de 
legalitate efectuat 
de către şeful 
ierarhic superior 
pentru 
compartimentele 
din subordine, 
controlul de 
legalitate al 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

8 9 10 40000 100 



prefectului) 
 
Angajări 
 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

10 8 10 30000 10 

Alte activităţi/ 
Atribuţii : 
Colectarea 
impozitelor şi 
taxelor locale 
 

societăţi 
comerciale, 
cetăţeni 
persoane 
fizice, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

10 7 10 126500 250 

Acordarea 
ajutoarelor 
sociale 

cetăţeni 
persoane 
fizice 
 

10 8 10 968300 350 

Eliberarea de acte 
de stare civilă 

cetăţeni 
persoane 
fizice 
 

9 8 10 15000 70 

Emiterea de acte 
administrative cu 
caracter 
individual si 
normativ 

cetăţeni 
persoane 
fizice, 
societăţi 
comerciale, 
ONG-uri , 
parohii, 
instituţii de 
cult 

10 9 10 20000 727 
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Anexa B - Model de evaluare multi-criterială: 
 
Recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obţine o listă a ariilor de intervenţie 
aşezate în ordinea priorităţilor: 
a = Ameninţări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;  
b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local; 
c = Impactul asupra unui mare număr de cetăţeni şi/sau firme; 
 
Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuţii, urmând ca acestea să fie evaluate de la 
 
1 la 10, de exemplu: 

Ameninţări 

1= ameninţări puţine sau deloc identificate  
10 = ameninţări multiple identificate 

Procent din bugetul local 

1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de 
această atribuţie 
10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de 
către această atribuţie 

Impact 

1= această atribuţie are impact asupra unui număr redus de cetăţeni şi/sau firme;  
10= această atribuţie are impact asupra unui foarte mare număr de cetăţeni. 
Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, aşa 
încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total. 
Funcţii a b c Total 
Achiziţii publice de 
lucrări, bunuri si 
servicii 

5X2=10 6 7 23 

Colectarea 
impozitelor şi 
taxelor locale 

3X2=6 5 8 19 

Autorizaţii de 
construire 
autorizatii de 
desfiinţare, avize , 
acorduri,certificate 
de urbanism  

5X2=10 3 9 22 

Furnizarea de 
servicii publice 
 

7X2=14 6 10 30 

Administrarea şi 
întreţinerea 
domeniului public 
și privat  

6X2=12 7 8 27 



Monitorizarea 
aplicării legislaţiei 

8X2=16 7 9 32 

Angajări 
 

4X2=8 7 7 22 

Acordarea de 
ajutoare sociale 

4X2=8 7 4 19 

Eliberarea de acte 
de stare civilă 
 

2x2=4  3 7 14 

Emiterea de acte 
administrative cu 
caracter individual 
si normativ 
 

7X2=14 6 10 30 
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