Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice
locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea
administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:
a) asigură executarea deciziilor consiliului local;
a ) încheie, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de
administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al satului
(comunei), orașului (municipiului) respectiv;
a ) încheie, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acorduri de
cooperare cu alte autorități ale administrației publice locale, precum și contracte de
achiziție, în vederea desfășurării activității de audit intern;
b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de
salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă
cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea
autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi
controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
e) asigură elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale
respective, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le
prezintă spre aprobare consiliului local;
f) exercită funcţia de administrator al bugetului local, asigurînd gestionarea
resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile
bunei guvernări şi efectuarea cheltuielilor conform alocaţiilor bugetare aprobate,
informînd consiliul local despre situaţia existentă;
g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi
celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe,
oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative
pentru buna lor funcţionare;
h ) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil
(monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural
imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale,
situate pe teritoriul administrat;
i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a
serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a
serviciilor respective de gospodărie comunală;
i ) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de servicii
sociale necesare comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului local,
conform necesităţilor stabilite, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;
j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale,
asigură funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de
asistenţă socială şi ajutor social;
j ) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele
bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de
parteneriat public-privat;
j ) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat publicprivat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener
public;
k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei
transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în
raza teritoriului administrat;
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l ) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi
a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se
supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu
regulamentul-tip aprobat de Guvern;
m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi
gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
m ) desemnează agentul constatator în condițiile Codului contravențional;
n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane
fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în
condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu
excepţiile prevăzute de lege;
n ) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării politicii
de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, colaborează în acest
scop cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează
activitatea unităţii gender din cadrul primăriei; examinează plîngerile persoanelor care
se consideră victime ale discriminării; contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei
cu privire la eliminarea discriminării;
o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu
privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);
q) exercită atribuţiile de autoritate tutelară locală în condiţiile legii;
r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate,
persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă
intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea
asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului
(municipiului);
s) asigură elaborarea și avizarea, în condițiile legii, a documentației de urbanism
și amenajare a teritoriului, o supune procedurii de evaluare strategică de mediu în
conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu și o prezintă
spre aprobare consiliului local;
t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în
teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz,
sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în
condiţiile legii, la solicitările primarului;
u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau
altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care
atentează la ordinea şi liniştea publică;
v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme
locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice
desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor
calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor
şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei,
agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;
y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea
cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.
(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte
atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.
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