
Administratorul public al municipiului Hunedoara – Ramona Elena Todor 

În  baza  Dispoziției  nr.  206/02.02.2021  emisă  de  primarul  municipiului  Hunedoara,  Dan
Bobouțanu, administratorul public al municipiului Hunedoara, Ramona Elena Todor îndeplinește
următoarele atribuții: 

-  de  coordonare  a  următoarelor structuri  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului:
Directia Economica; Directia Proiecte cu Finantare Europeana; Serviciul Achizitii Publice; 

-urmareste  punerea in aplicare  a  hotararilor  Consiliului  Local  si  a  dispozitiilor primarului,  în
domeniile în care are stabilite atribuţii prin fişa postului şi contractul de manangement.

-  asigură imbunatatirea comunicarii si cooperarii intre structurile care se afla in coordonarea sa,
şi între acestea şi Consiliul Local şi celelalte institutii publice locale, societăţi de interes local, ori
alte autoritati ale administratiei publice locale.

-  coordoneaza si mentine relatia de activitate cu institutiile din sanatate-Spitalul municipal “Dr.
Al.  Simionescu” Hunedoara  si  cele  din  invatamant de pe raza municipiului  Hunedoara  si  cu
societatile comerciale de interes local, cu partenerii publici si privati ai autoritatilor locale.

-  are calitatea de ordonator principal de credite, îndeplinind toate atribuţiile generale şi specifice
acestei  calităţi  prevazute  de  lege,  cu  privire  la  toate  operatiunile  financiare,  fara  limita  sau
conditii. Astfel devine ordonator principal de credite delegat,  exercitând atribuţiile delegate, în
numele primarului municipiului Hunedoara şi nu în nume propriu, asupra oricăror operaţiuni ce
revin ordonatorului principal de credite, potrivit legii. 

-   are obligaţia  de a  angaja  şi  de a  utiliza creditele  bugetare  numai în limita  prevederilor  şi
destinaţiilor  aprobate,  pentru  cheltuieli  strict  legate  de  activitatea  autorităţilor  administraţiei
publice locale şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

-  ordonatorul principal de credite delegat răspunde de: 
a) urmărirea modului de realizare/încasare a veniturilor; 
b) angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi

a veniturilor bugetare posibil de încasat, în condiţiile şi limitele legii şi a prezentei dispozitii; 
c) integritatea bunurilor aflate în proprietatea  orasului; 
d) organizarea  sistemului  de  monitorizare  a  programului  de  achiziţii  publice  şi  a

programului de investiţii publice; 
e) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 
f) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 
g) alte atribuţii specifice ordonatorului principal de credite, stabilite de dispoziţiile legale. 

-  categoriile de cheltuieli aferente bugetului local asupra cărora ordonatorul principal de credite
delegat  îşi   exercită  atribuţiile sunt  cele prevazute de Legea nr. 273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.



-  se supun aprobării ordonatorului principal de credite delegat numai acele operaţiuni ce sunt
însoţite de viza de control financiar preventiv propriu.

-   în exercitarea atribuţiilor sale ordonatorul  principal  de credite delegat  poate solicita sprijin
directorului executiv economic, auditorului din cadrul instituţiei, si altor funcţionari cu atribuţii
tangentiale/similare, în conformitate cu prevederile legale.

-  dupa ce primarul iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emiterea  de  titluri  de  valoare  în  numele  unităţii  administrativ-teritoriale,  participa  la  aceste
negocieri; 
 

-  verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar

-  ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile ce
au fost delegate, spre a fi coordonate, prin prezenta fisa a postului. 

-  urmăreşte  înregistrarea  cronologică  şi  sistematică,  prelucrarea  şi  păstrarea  documentelor
contabile;

-  ia masuri pentru ca directorul executiv economic sa asigure controlul operaţiunilor patrimoniale
efectuate  şi  al  procedeelor  de  prelucrare  utilizate,  precum  şi  exactitatea  datelor  contabile
furnizate;

-  asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune
privind activitatea contabilă şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora;

-   îndeplineste  atributiile  personale  in  materie  de  angajare,  lichidare,  ordonantare  si  plata  a
cheltuielilor si ia masuri pentru ca directorul executiv economic sa asigure respectarea legislaţiei
în vigoare, prin intermediul persoanelor desemnate în conditiile legii, sa indeplineasca atributii
specifice;

-  ia  masuri  pentru  ca  directorul  executiv  economic  sa  asigure  organizeazarea,  conducerea
evidenţei  angajamentelor  bugetare  şi  legale,  raportarile  angajamentele  bugetare  şi  legale,  în
conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/24.12.2002;

-  ia masuri pentru ca directorul executiv economic sa asigure întocmirea situaţiilor financiare
privind activitatea din cadrul capitolelor bugetare la termenele stabilite prin legea contabilităţii şi
normele Ministerului Finanţelor;

-   ia  masuri  pentru  ca  directorul  executiv  economic  sa  asigure  verificarea  şi  centralizarea
situaţiilor financiare ale ordonatorilor de credite din învăţământul preuniversitar, precum şi ale
societăţilor  comerciale  la  care  Consiliul  Local  al  municipiului  Hunedoara  este  acţionar  sau
asociat;



-  ia masuri pentru ca directorul executiv economic să asigure organizarea si evidenta controlului
financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în normele legale;
-  participa la activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru aparatul
de specialitate, serviciile publice de interes local;

-   urmareste  ca structurile din subordine sa respecte legislatia  in  materie  de acordare a unor
ajutoare de stat

-   urmareste  ca  structurile  din  subordine  sa-si  actualizeze  procedurile  Sistemului  de  control
managerial intern, în concordanţă cu modificările ce intervin în acest domeniu, ca urmare a noilor
acte normative.

-  participă la elaborarea strategiei şi programului de achiziţii publice, precum şi rectificări ale
acestuia,  inclusiv  achiziţiile  din  fonduri  primite  prin  programe  ale  comunităţii  europene,
împrumuturi interne şi externe, urmarind indeplinirea atributiilor de serviciu de catre functionarii
structurilor din subordine;

-  urmăreşte ca structurile cu atributii sa intocmeasca documentele prevazute de lege cu privire la
estimarea valorii fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, ce urmează a fi cuprins
în programul anual al achiziţiilor publice, pe baza unei note de fundamentare;

-  urmareste modul de elaborare si participa la intocmirea proiectului programului de investiţii
publice, precum şi rectificări ale acestuia, care va fi anexat la bugetul de venituri şi cheltuieli,
indiferent de sursa de finanţare, în conformitate cu prevederile normelor legale privind finanţele
publice locale;

-  face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate şi a studiilor de fezabilitate, în
colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care se solicită acţiunea;

-  urmăreşte  ca  structurile  din  subordine  sa  intocmească  documentaţia  pentru  atribuirea
contractelor de achiziţii publice, de închiriere, asociere şi concesionare;

-  participă  la întocmirea specificațiile tehnice (caietele de sarcini) ale bunurilor,  lucrărilor  şi
serviciilor ce urmează a fi achiziționate;

-  propune  achiziția  de  servicii  de  consultanță  pentru  elaborarea  caietelor  de  sarcini  şi  a
documentației de atribuire, în cazul unor achiziții la care Primăria nu are specialiști în elaborarea
acestor documente;

-   face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere, echipe de implementare;

-  urmareste ca structurile de specialitate cu atributii sa deruleze toate procedurile de achiziţie
publică,  necesare aprovizionării ritmice cu materialele solicitate de compartimentele primăriei,
precum şi pentru asigurarea serviciilor în vederea desfăşurării activităţii curente;

-  are obligaţia de a verifica daca structura de achiziţii din subordine a întocmit dosarul achiziţiei
publice pentru fiecare procedură de achiziţie publică finalizată;



-  are obligaţia de a verifica dacă structurile cu atributii din subordine au întocmit şi actualizat
baza de date electronică a institutiei, cu privire la executanţii de lucrări, furnizorii de bunuri şi/sau
prestatorii de servicii;

-  verifica structurile cu atributii economico-financiare, administrative si de achiziţii cu privire la
întocmirea planului de aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb, materiale de uz
gospodăresc, rechizite, publicaţii şi documente tipizate,  în concordanţă cu bugetul aprobat, daca
se  asigură  aprovizionarea  ritmică  a  acestora,  daca  se  centralizează,  periodic,  necesarul  de
materiale consumabile şi obiecte de inventar;

-  ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării
serviciilor publice de interes local ce au fost delegate, spre a fi coordonate, prin prezenta fisa a
postului precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

-  propune primarului modificarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă,
în  condiţiile  legii,  pentru  personalul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate,  precum  şi  pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local cu privire la care are atributii de
coordonare si control.

-   sesiseaza  comisia  de  disciplina,  respectiv  angajatorul  în  cazul  savarsirii  unor  abateri
disciplinare de catre functionarii publici si personalul contractual cu privire la care are atributii de
coordonare.

-  sprijina primarul si ia masuri pentru asigurarea realizarii lucrărilor necesare conformării  cu
prevederile angajamentelor asumate în procesul  de integrare europeană  în domeniul protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor si a respectarii contractelor
de finantare europene si de la  bugetul  statului,  încheiate  de municipiul  Hunedoara,  in scopul
realizarii de investitii,  achizitionarii de produse ori servicii,  în scopul dezvoltarii  oraşului şi  a
zonei.

-  semnează contractele şi anexele acestora, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli şi
angajamente bugetare, în calitate de ordonator de credite delegat;

-  verifică structurile cu atribuţii în materie de urmarire si executare contracte, in ceea ce priveste
existenta vizei de legalitate,  semnatura furnizorului/prestatorului/executantului/concesionarului,
viza de control financiar-preventiv, înregistrează contractele de achiziţie publică;

-   urmăreşte  graficul  de realizare  a  contractelor  încheiate  şi  ia  măsurile  necesare  îndeplinirii
clauzelor contractuale, inclusiv prin propuneri  de modificare a contractelor,  in conditiile legii,
daca acest lucru se impune pentru realizarea obiectivului; 

-  îndeplineşte atribuţiile specifice ordonatorului principal de credite delegat, in ceea ce priveste
restituirea garanţiilor, în condiţiile şi limitele delegarii.

-  propune primarului proiecte de investitii, in conditiile legii.



-  pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale,  administratorul  public colaborează  cu
celelalte servicii publice locale si deconcentrate,  precum şi  cu consiliul judeţean, societatile si
institutiile publice de interes local.

-  urmăreşte repartizarea actelor de catre sefii de structuri, expedierea corespondenţei şi urmărirea
rezolvării în termen a actelor ce aparţin strcturilor/serviciilor pe care le coordonează.

-  contrasemneaza documentele intocmite de structurile si serviciile din subordine.

-  participă  la  lucrările  comisiiilor  din  care  face  parte,  şi  semneaza  actele  întocmite  de  catre
acestea.

-  urmăreşte rezolvarea reclamaţilor, sesizărilor, cererilor adresate structurii/serviciului, asigurând
aplicarea corectă a dispoziţiilor legale;

-   răspunde de păstrarea secretului în problemele serviciului

-  răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul structurilor/serviciilor
cordonate si ia masuri in caz de abateri.

-   răspunde de ținerea corectă a evidenței  corespondenței,  a documentelor si  ia masuri  pentru
eficientizarea acestei activitati la nivelul fiecarei structuri.

-  ia masuri pentru a a se asigura raportările lunare, trimestriale şi anuale legate de probleme
specifice structurilor pe care le coordonează.

-  se informeaza permanent cu privire la noutatile si modificarile legislative, in materie de drept
administrativ-administratie publica locala;

-  se preocupa permanent de cresterea gradului individual de profesionalism şi ia masuri pentru
cresterea profesionalismului functionarilor si salariatilor din structurile subordonate;

-  raspunde de confidentialitatea datelor si  informatiilor despre care ia cunostinta la locul de
munca;

-  respecta  codul  de  conduita  al  functionarului  public  si  personalului  contractual  si  normele
juridice in materie  de functie publica si personal contractual ;

-  respecta programul de lucru ;

-  semnează instrumente de plata si alte documente, specifice dreptului fiscal, in conditiile legii si
a fisei postului ;

- analizează oportunitatea  şi legalitatea programelor si a obiectivelor de investitii publice propuse
a fi realizate;  



-  urmărește întocmirea documentațiilor tehnico-economice şi ia masuri pentru aprobarea acestora
in conditiile legii;

-  urmareste respectarea legislatiei in materie de achizitii publice de catre structurile subordonate,
în procesul de atribuire a contractelor;

-  ia masuri pentru realizarea la parametrii calitativi si cantitativi prevăzuți de lege a serviciilor de
utilitate publică.

-  răspunde în faţa Primarului sau in fata persoanei delegate cu atributiile respective, de modul de
rezolvare a sarcinilor ce îi revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a
lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor primăriei.

-  verifica activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local, reprezentate
de impozite şi taxe locale, orice alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale;

-  verifică modul de întocmire şi evidenta documentelor din care rezulta sumele datorate de către
agenţii economici, pentru ocuparea domeniului public si privat;

-  urmăreşte activitatea Directiei Economice şi ia măsuri pentru îmbunatatirea acesteia.

-  ia  masuri  pentru ca structura cu atributii  din subordine sa asigure  documentarea,  analiza si
intocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene in domeniile de interes
ale administratiei publice locale, documentarea si monitorizarea componentelor programelor de
finantare ale Uniunii Europene, a Fondurilor de Coeziune si Structurale destinate administratiei
publice  locale,  precum  si  furnizarea  acestor  informatii  compartimentelor  de  specialitate  si
institutiilor din subordinea Consiliului Local eligibile pentru aceste programe si proiecte;

-  urmareste modul în care a fost asigurat managementul integrat de proiect in conformitate cu
prevederile  acordului  de  finantare,  avand  drept  scop  realizarea  obiectivelor  proiectului  cu
maxima diligenta si eficienta şi prezinta Primarului rapoarte privind unele constatari si eventuale
nereguli  rezultate  in  urma  derularii  acordurilor  de  finantare  externa  rambursabila  si
nerambursabila;

-  verifica şi ia masuri ca directia Economica sa  includă in proiectul de buget fondurile angajate;
-urmareste  si  controleaza  derularea  acordurilor  de  imprumut  si  a  acordurilor  de  asistenta
financiara  nerambursabila,  din  faza  de  lansare  si  pana  la  finalizarea  proiectelor  finantate  si
rambursarea in totalitate a creditelor contractate;

-  coordoneaza  procesul  de  elaborare  a  propunerilor  de  proiecte  finantabile  prin  asistenta
financiara rambursabila si nerambursabila si propune Primarului promovarea lor, in functie de
prioritatile strategice;

-  coordoneaza  managementul  programelor,  in  conformitate  cu  prevederile  acordurilor  de
finantare, avand drept scop realizarea cu maxima operativitate si eficienta a obiectivelor acestora;
-asigura, prin structura de specialitate, relatiile functionale cu institutiile financiare internationale
finantatoare,  cu  institutiile  romanesti  care  participa  la  realizarea  programului,  cu  bancile



romanesti cu care se incheie aranjamente bancare pentru derularea operatiunilor si cu beneficiarii
finali ai finantarii externe;

-  urmareste ca structura cu atributii sa acorde asistenta Unitatilor de Implementare a Proiectelor
constituite pentru pregatirea termenilor de referinta corespunzatori temelor prevazute a se realiza
in cadrul finantarii externe, asigura monitorizarea contractelor a caror finantare este asigurata si
din credite externe, urmarind incadrarea in termenele convenite cu finantatorul extern;

-  verifica modul de monitorizare a proiectelor, conform prevederilor acordurilor de finantare si a
legislatiei nationale in vigoare;

-  supervizeaza  activitatea  de  procurare,  respectiv  de  pregatire  a  documentelor  de  achizitii
(invitatia la licitatie,  documentatia standard pentru organizarea licitatiei,  termenii  de referinta,
stabilirea  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor,  intocmirea  rapoartelor  de  evaluare,  propunerea
castigatorului pentru adjudecarea contractului, transmiterea documentatiei la finantatorul extern
pentru aprobarea  contractului),  obtinerea la  timp a aprobarii  acestora,  incheierea contractului,
coordonarea derularii acestuia;

-  îndeplinește  şi  alte  atribuții  specifice  postului,  care  se  stabilesc  de  primarul  municipiului
Hunedoara.

-  prezintă, la solicitarea primarului, alte rapoarte şi informări;

- participa la elaborarea proiectelor de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale. 


