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e-mail: office@primariacaracal.ro

HOTARAREA NR.68/15.10.2012
REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor, procedurilor atributiilor specifice pentru ocuparea
postului de administrator public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului §i Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Caracal, precum §i a contractului de
management.
EXPUNERE DE MOTIVE
Prin HCL nr.31 din 06.08.2012 s-a aprobat organigrama statul de functii al Aparatului de
Specialitate al Primarului Si Serviciului Public Comunitar Local de Evidentà a Persoanelor al
Municipiului Caracal.
Numirea §i eliberarea din functie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor
criterii, proceduri §i atributii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea in functie se face pe bazd
de concurs.
Administratorul public poate indeplini in baza unui contract de management, incheiat in acest
sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
local.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate inregistrat la nr. 13698/11.10.2012 al Directiei Resurse Umane;
- HCL nr. 31 din 06.08.2012 privind aprobarea organigramei §i a statului de functii al
Aparatului de Specialitate al Primarului §i Serviciului Public Comunitar Local de Evidentä a
Persoanelor al Municipiului Caracal.
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd
Prevederile art. 112
republicatä cu modificarile completdrile ulterioare;
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor functiilor contractuale Si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pldtit din fonduri publice;
-OUG nr.36/2009 cu privire la rectificarea bugetard pe anul 2009 §i reglementarea unor mäsuri
financiar-fiscale, cu modificdrile completdrile ulterioare;
-Legea nr.284/2010, lege-cadru privind salarizarea unitar y a personalului pldtit din fonduri
publice;
-Prevederile art.36 alin(2) lit„a" coroborat cu alin(9) §i art.112 alin(2) §i alin(4) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata. cu modificarile §i completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicatd,
completatd §i modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd criteriile, procedurile Sj atributiile specifice in vederea ocupdrii functiei de
administrator public la nivelul Primdriei municipiului Caracal conform anexei nr.1 la prezenta hotdrare.
Art.2 Se aproba contractul de management conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se imputernice$te Primarul municipiului Caracal sa adauge alti indicatori de referintd,
respectiv objective criterii de performantd la cele mentionate in anexele nr. 2.a 2 b la contractul de
management.
Art.4 Salarizarea administratorului public se va stabili de care Primarul municipiului Caracal
intre limitele stabilite de prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitary a personalului platit
din fonduri publice, cu modificdrile completdrile ulterioare
Art.5 Primarul municipiului Caracal, prin Directia Resurse Umane, se imputernicqte cu
ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari.
Art.6.- Prezenta hotdrare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
Municipiului Caracal §i Directiei Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Caracal.
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La HCL nr..

CRITERIILE , PROCEDURILE SI ATRIBUTIILE SPECIFICE IN VEDEREA
OCUPARII FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC LA NIVELUL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI CARACAL
I.Criterii generale in vederea ocuparii functiei de administrator public.
are cetatenia romans Si domiciliul in Romania;
cunoa§te limba romans, scris vorbit;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie ;
nu a fost condamnata pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inraptuirea justitiei, de fals on
a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei de administrator public, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
indepline*te conditiile specifice pentru ocuparea functiei de administrator public
mentionate in anexa nr. 1. b;
nu a desfawrat activitati de politie politica, nu a semnat angajament sau note informative
catre fosta securitate.
II Criterii specifice ocuparii functiei de administrator.
studii superioare de lungs durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul
tehnic;
vechime in specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 ani;
capacitate de exprimare(scris, vorbit, citit)-nivel mediu in cel putin o limba de circulatie
internationala;
disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
cunotinte de operare PC - Windows, Microsoft Office, Internet-nivel mediu;
aptitudini legate de procesul decizional, de organizare
coordonare de analiza i sinteza,
planificare actiune strategics, control §i depistare a deficientelor, capacitate relationala cu superiorii,
publicul, spirit de intiativa, rezolvare operativd §i eficienta a problemelor,
colegii, subordonatii
capacitate de observatie, de consiliere §i indrumare, gandire logica
clara, capacitate de adaptare,
capacitate de gestionare eficienta a resurselor alocate.
Candidatii pentru aceasta functie vor elabora §i depune un proiect de management cu referire la
metode, strategii, programe, proiecte, masuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a
contractului de management, urmarind realizarea unui management strategic, unitar care sa permits
luarea deciziilor punerea for in aplicare intr-un timp scurt cu efecte benefice pentru cetateni.
III. Procedurile de selectie in vederea ocuparii functiei de administrator public

Administratorul public este o persoand cu functie de conducere in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului aflat in directa subordine a Primarului municipiului Caracal.
Numirea Si eliberarea din functie a administratorului public se face cu respectarea prevederilor
prezentei hotarari, de Primarul municipiului Caracal.
1 public
In realizarea obligatiilor prevazute in contractul de management, admi •
>: al
conducatorii structurilor din cadrul aparatului
colaboreaza cu viceprimarul
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Primarului municipiului Caracal si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local a cdror
activitate nu se afid in competenta sa.
Calitatea de administrator public este incompatibild cu orice altd functie decat cea in care a fost
numit, precum cu functiile de demnitate publicd.
Administratorul public nu poate detine alte functii si nu poate desfasura alte activitati,
remunerate sau neremunerate, dupd cum urmeazd:
-in cadrul autoritätilor sau institutiilor publice;
-in cadrul cabinetului demnitarului;
Administratorul public nu poate fi mandatar al unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor
acte in legdturd cu functia pe care o exercita.
Administratorul public poate fi membru al unui partid politic legal constituit.
Administratorului public ii este interzis sa fie membru al organelor de conducere ale partidelor
politice
exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic
Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care administratorul public si salariatii
respectivi sunt soti sau rude de gradul I.precum si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea de
demnitar
Persoana care se affa in una dintre situatiile prevazute mai sus va opta, in termen de 30 de zile,
pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de administrator public.
Once persoand poate sesiza existenta situatiilor descrise mai sus.
Administratorul public poate exercita functii sau activitati in domeniul cercetdrii stiintifice si al
creatiei literar-artistice.
Ocuparea functiei de administrator public se face prin concurs organizat in conditiile
aplicabile personalului contractual, respectiv HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plait din fonduri publice.
In vederea organizdrii concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, Primarul
municipiului Caracal, dispune publicarea unui anunt prin mijloace mass-media locale, afisarea acestuia
la sediu. Anuntul va contine in mod obligatoriu: denumirea functiei pentru care se organizeazd
concursul, principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederilor din fisa postului, lista
documentelor necesare inscrierii la concurs, locul si data limitd de depunere a dosarelor candidatilor,
conditiile generale i specifice necesare pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul, data
ora desfäsurdrii acestora, bibliografia si alte date necesare concursului.
Concursul constd in:
selectia dosarelor
proba scrisd
c) interviu
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care trebuie sa contina urnidtoarele
documente:
fonnularul de inscriere;
-copia actului de identitate;
-curriculum vitae;
copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializdri;
-copia carnetului de muncd sau, dupd caz, o adeverintd care sa ateste vechimea in muncd;
cazier judiciar;
-adeverinta care sa ateste starea de sändtate corespunzatoare;
recomandare de la ultimul loc de muncd;
-proiectul de management(pe suport de hartie si pe suport magnetic).
Proba scrisa constd in redactarea unei lucrdri in vederea verificdrii cunosti
ire la
cele mai relevante aspecte legislative in domeniul administratiei publice lob
functionarea serviciilor publice de interes local.
5

Interviul se realizeazd conform planului de interviu intocmit in acest sens, in care se testeazd:
abilitäti cunotinte impuse de functie;
capacitatea de analizd §i sintezd;
motivatia candidatului;
comportamentul in situatiile de crizd;
initiative §i creativitate;
capacitatea de a lua decizii de a evalua impactul acestora;
exercitarea controlului decizional;
capacitatea manageriald.
In cadrul interviului se sustine proiectul de management cu referire la metode, strategii,
programe, proiecte, mdsuri ce vor fi avute in vedere in perioada de executare a contractului de
management, urmdrind realizarea unui management strategic, unitar care sd permitd luarea
deciziilor §i punerea for in aplicare intr-un timp scurt cu efecte benefice pentru cetäteni.
In vederea sprijinirii potentialilor candidati, pentru redactarea proiectului de management,
Primarul, prin intermediul Aparatului de specialitate, pune la dispozitia solicitantilor informatii
privind activitatea autoritdtii administratiei publice locale §i alte informatii de interes public, in
conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtind minim 70 de puncte la fiecare
Numirea in functia de administrator public se va face prin dispozitia Primarului municipiului
Caracal in conditiile legii, pe perioadd determinatd, dar nu mai mult decat mandatul primarului,
aceasta find prevdzutd in contractul de management.
Eliberarea din functia de administrator public se face prin dispozitia Primarului municipiului
Caracal, in urmdtoarele situatii:
la expirarea contractului de management;
-in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor asumate prin contractul de management (nerealizarea
indicatorilor de performantd din motive imputabile administratorului public, abuzuri);
in urma acordului de vointd exprimata al celor 2 pdrti;
-punerea sub interdictie judecdtoreascd a administratorului public;
-deces;
alte situatii prevdzute de lege.
IV. Atributiile specifice ale administratorului public:
a).Elaboreazd proiectele de strategii privind starea economics, sociald *i de mediu a unitdtii
administrativ-teritoriale §i le dezbate cu Primarul municipiului Caracal.
b).Exercitd functia de ordonator principal de credite in limita competentelor delegate de Primar;
Participd la intocmirea proiectului de buget local *i a contului de incheiere a exercitiului
bugetar Si be analizeazd impreund cu Primarul municipiului Caracal ;
Initiazd, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi Si emiterea de
titluri
de valoare in numele unitätii administrativ-teritoriale ;
Verified, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscald a
contribuabililor
la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat a sediului secundar.
c).Coordoneazd realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de utilitate
publicd de interes local;
executarea in concret a activitätilor din
d).Ia mdsuri pentru organizarea executdrii
urmdtoarele domenii :
• educatia;
0041A
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serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
sociald;
sdndtatea;
cultura;
tineretul;
sportul;
protectia si refacerea mediului inconjurdtor ;
conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de
arhitecturd, a parcurilor, grddinilor publice si rezervatiilor naturale;
dezvoltarea urband;
podurile si drumurile publice ;
serviciile comunitare de utilitate publicd: alimentare cu apd, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termicd, iluminat public si transport public local, dupd
caz ;
activitatile de administratie social-comunitard ;
locuintele sociale si celelalte unitdti locative aflate in proprietatea unitatii
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa ;
punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza
unitatii administrativ-teritoriale;
e).Ia mdsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului
efectudrii serviciilor publice de interes local mentionate mai sus, precum si a bunurilor din patrimoniul
public si privat al unitatii administrativ-teritoriale ;
f).Asigurd elaborarea planurilor urbanistice prevdzute de lege, le discuta cu Primarului
municipiului Caracal iar dupd aprobarea acestora de consiliului local actioneza pentru respectarea
prevederilor acestora;
g).Asigura realizarea lucrdrilor si is mdsurile necesare conformarii cu prevederile
angajamentelor asumate in procesul de integrare europeand in domeniul protectiei mediului si
gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
h).Poate indeplini orice alte atributii relevante postului, in limitele legii.
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La HCL
Contract de management
la Primdria municipiului Caracal
Incheiat inregistrat sub nr
la data de
Partile contractului
Domnul Eduard Claudiu Ciocdzanu, in calitate de Primar al municipiului Caracal
localitatea
in
domiciliat(d)
Dl/D-na
nr
, str
Olt, posesor(posesoare) al(a) cartii de identitate
, judetul
ap
, sc.
bl
, la data
eliberatd de
nr
seria
, denumit in continuare administrator public am Incheiat prezentul contract de
de
management in urmdtoarele conditii asupra cdrora am convenit:
Obiectul contractului:
Primarul municipiului Caracal incredinteazd administratorului public organizarea, coordonarea
gestionarea activitatii Aparatului de specialitate al Primarului a serviciilor publice de interes local,
pe baza obiectivelor Si criteriilor de performantd stabilite de pdrti de comun acord in scopul furnizarii
de servicii publice pe baza principiilor privind necesitatea, eficacitatea, calitatea Si eficienta in schimbul
unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract.
Obiectivele criteriile de performanta sunt prevazute in anexa nr.2b la prezentul contract.
Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pe o durata de 1 an.
In conditiile indeplinirii de cdtre administratorul public a obligatiilor asumate prin contract, la
expirarea termenului prevdzut, pärtile pot conveni prelungirea contractului, in conditiile legii.
Locul de munca :
Activitatea se va desf4ura la sediul Primdriei municipiului Caracal
Felul muncii:
Functia: administrator public.
Programul de lucru:
Programul de lucru regulat, cu norma intreagd, durata timpului de lucru find 8 ore/zi, 40
ore/sdptdmand.
Salarizarea:
Salariul de baza se face in baza Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitar y a personalului
pldtit din fonduri publice.
Drepturile si obligatiile administratorului public
A. Administratorul public are urmatoarele drepturi:
Folosirea unui autoturism cu *ofer, din dotarea Primdriei municipiului Caracal;
decontarea convorbirilor telefonice a acestora in limita
Folosirea unui telefon mobil
a 1.000 minute;
Dreptul la salarizare pentru munca depusd;
Dreptul la repauz zilnic Si sdptdmanal;
Dreptul la concediul de odihnd anual conform prevederilor legale;
Dreptul la securitate sändtate in munca;
Dreptul la formare profesionald in conditiile legii;
Dreptul la asigurdri sociale de stat;
9. Dreptul la infonnare nelimitatd asupra activitätii Aparatului de specialitate al Primarului
Si al institutiilor subordonate in care-i desf4oard activitatea curen su care are
legdturd cu aceasta avand acces la toate documentele relevante in ace$A
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10. Dreptul de a solicita angajatorului atunci and considerd ca este temeinic
oportun,
modificarea obiectivelor Si a criteriilor de performantd.
B. Administratorul public are urmeitoarele
Sd aduca la indeplinire obiectivele
criteriile de performantd prevazute in anexa nr.
2.b la prezentul contract;
Sd indeplineascd atributiile specifice (anexa nr.1, pct. IV) delegate de cdtre Primar, in
limitele impuse de cdtre acesta;
Sd propund masuri in vederea indeplinirii prevederilor bugetului anual pentru
dezvoltarea
diversificarea surselor de venituri extrabugetare in conditiile
reglementdrior legale;
Sd administreze, cu diligenta unui bun proprietar patrimoniul unitatii administrativteritoriale(U.A.T.)
asigure gestionarea
administrarea, in conditiile legii, a
integritätii patrimoniului U.A.T.;
Sä. reprezinte U.A.T.. in raporturile cu tertii conform mandatului ;
Sd prezinte angajatorului on de Cate on este necesar situatia economics-financiard a
serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor
criteriilor din anexa nr.2b,
inclusiv masurile pentru optimizarea activitätii cand este cazul;
7. Ii sunt aplicabile prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii cu modificdrile
completarile ulterioare.
IX. Drepturile obligatiile Primarului Municipiului Caracal
A. Primarul Municipiului Caracal are urmatoarele drepturi:
Sd pretindd administratorului public indeplinirea obiectivelor
criteriilor de
performantd
prevdzute in anexa nr. 2.b la prezentul contract;
Sd solicite administratorului public, trimestrial, prezentarea situatiei economicefinanciare
a
Primdriei municipiului Caracal, stadiul realizdrii investitiilor, alte documente privind
indeplinirea obiectivelor criteriilor de performantd, vizate *i certificate de directiile de
specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal;
Sd evalueze periodic performantele administratorului public, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. In cazul in care rezultatele evaludrii sunt negative
contractul de management urmeazd a fi reanalizat;
Sd numeascd, la propunerea administratorului public, un inlocuitor al acestuia pentru
perioadele and acesta nu este prezent in institutie.
B. Primarul Municipiului Caracal are urmátoarele
Sa asigure administratorului public deplina libertate in conducerea
gestionarea
activitdtilor
prevdzute in anexa nr.1 pct.IV, singurele limitari find cele prevdzute de lege
de
prezentul contract;
Sd pldteascd administratorului public toate drepturile bdnqti cuvenite potrivit
contractului incheiat;
Sd acorde administratorului public celelalte drepturi prevdzute la pct. VIII lit. A pct. 1-2;
Sd evalueze trimestrial realizarea indicatorilor de performantd stabiliti conform anexei
nr.2a la prezentul contract;
a
Sa sprijine administratorul public in demersurile de indeplinire a obiectivelor
criteriilor de performantd din anexa nr.2b la prezentul contract;
Are dreptul de a dispune diminuarea drepturilor salariale
aplicarea sanctiunilor
disciplinare conform legii.
X. Indicatorii de referintd, obiectivele criteriile de performanta
Indicatorii de referintd sunt prevdzuti in anexa nr. 2.a la prezentul contract
biliti pe
baza datelor economico-financiare la 31 decembrie 2011.
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Indicatorii de referinta se stabilesc pe baza datelor fiecdrei ddri de seam y anuale, modifianduse corespunzdtor anexa nr. 2.a la prezentul contract.
Obiectivele Si criteriile de performanp la a cdror realizare se obligd administratorul public sunt
prevdzute in anexa nr. 2.b la prezentul contract.
Pe parcursul executdrii contractului, pdrtile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de
performantd in scopul de a le adapta evolutiei situatiei conjuncturale.
Loialitate, confidentialitate
Administratorul public este obligat sa-§i foloseascd intreaga capacitate de muncd in interesul
Primariei municipiului Caracal, comportandu-se in activitatea sa ca un bun manager.
Administratorului public ii sunt interzise orice activitdti in beneficiul altor societati
societatilor comerciale care se afld in relatii comerciale cu Primdria municipiului Caracal.
Aceasta interdictie se extinde
asupra sotului sau sotiei administratorului public precum
asupra rudelor §i afinilor acestuia pan g la gradul al patrulea inclusiv.
Pe toata durata prezentului contract, administratorul public este obligat sa pdstreze cu
rigurozitate confidentialitatea asupra datelor
informatiilor referitoare la activitatea desfa§uratd, *i a
datelor Si informatiilor de care is cunotiinta referitoare la Primdria municipiului Caracal. Aceasta
obligatie se mentine pentru o perioada de 3 ani dupd incetarea contractului de management.
Raspunderea pdrtilor
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract,
pdrtile rdspund potrivit legislatiei civile comerciale. Forta majord apard pdrtile de rdspundere.
Se considerd a fi caz de fort y majord orice eveniment mai presus de vointa
puterea de
prevedere a partilor, a cdrui interventie face imposibild realizarea obiectului prezentului contract, in tot
sau in parte.
Pentru a putea invoca prevederile alineatului precedent, partea care invoca forta majord va
trebui sa notifice, in scris, cealaltd parte, in termen de 48 h de la interventia cazului de fort y majord,
despre aceasta.
Sunt considerate cazuri de fort y majord : rdzboaie, stare de asediu, cutremure, inundatii sau
incedii devastatoare, orice alte dezastre de proportii.
Nu sunt considerate cazuri de forty majord : greve, fenomene meteo deosebite (zdpezi
abundente, caniculd grinding abundentd, etc...).
Rdspunderea administratorului public este angaj ata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale
prezentului contract a hotdrarilor adoptate de Consiliul Local dispozitiile Primarului municipiului
Caracal.
Administratorul public raspunde civil §i comercial pentru daunele produse Primariei
municipiului Caracal prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentd,
prin utilizarea abuzivd sau neglij enta a fondurilor Primdriei municipiului Caracal.
In cazul in care sunt indicii privind sdvarirea unei infractiuni in legdtura cu executarea
contractului de management, Primarul municipiului Caracal are obligatia sesizdrii de indata a organelor
competente. Pe perioada solutiondrii sesizdrii contractul de management se suspendd.
Modificarea contractului
Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul ambelor pärti. De asemenea,
contractul, se va adapta corespunzdtor reglementarilor legale ulterioare incheierii acesteia *i care ii sunt
aplicabile.
Modific d. rile se pot face numai in scris, prin act aditional semnat de ambele pdrti.
Incetarea contractului
Prezentul contract inceteazd prin:
expirarea perioadei pentru care a fort incheiat, iar pärtile nu 1-au negociat in vederea
prelungirii;
revocarea administratorului public in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract;
aiabi
c) renuntarea administratorului public la mandatul incredintat in situat de
lor4
prevdzute in contract on in alte situatii intemeiate;
211"
4C",
10
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acordul pdrtilor;
intervenirea unui caz de incompatibilitate;
decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului public;
in cazurile prevdzute la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de
zile calendaristice.
Litigii
Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor
prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantei judecdtoresti.
Dispozitii finale
Administratorul public are dreptul sa solicite mediere, consultants sau alte niasuri de protectie
din partea Primdriei Municipiului Caracal si a Consiliului Local al municipiului Caracal, in
solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si reprezentatii salariatilor pentru cei care nu sunt
membrii de sindicat, autoritati si institutii publice, alte organizatii.
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Anexa nr.2q la
contractul de management

Indicatori de referintä
Ponderea imprumuturilor in bugetul local.
-Gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale.
-Volumul investitiilor.
-Volumul incasarilor din executare silita.
Ponderea cheltuielilor materiale in buget.
-Volumul fondurilor europene atrase.

Anexa nr 2b la contractul de
management

Objective si criterii de performantii

Promovarea unui management de maxima calitate si eficienta in activitatile incredintate.
Maximizarea randamentului pentru personalul din subordine in realizarea sarcinilor de serviciu.
Realizarea investitiilor si lucrarilor publice aprobate.
-Respectarea termenelor de punere in functiune pentru investitiile Si lucrarile publice aprobate.
-Cresterea colectarii impozitelor si taxelor locale.
-Eliminarea incalcarilor privind disciplina in constructii.
-Perfectionarea sistemului de control intern/managerial.
-Accesarea fondurilor europene pentru realizarea unor objective de investitii.
-Asigurarea unui nivel de satisfactie ridicat pentru serviciile publice aflate in coordonare.
-Asigurarea functiondrii Sistemului de Management al Calitatii
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