Avizat,
Secretar

JUDETUL BIHOR
PRIMARUL ORASULUI V ASCA.U

P~
DISPOZI

TI A

odica

N r. 100

din 14 iulie 2017

privind aprobarea ,, Programului de masuri,,
pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul
A vand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 4710 din 14.07.2017 , intocmit de doamna
Pop Rodica , avand functia de secretar in cadru Primariei ora;;ului Va;;cau ,prin care
se arata necesitatea emiterii unei dispozitii ;
- Prevederile art.2 a Hotararii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea
Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,
cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
In temeiul art. 61 alin. 1 ~i alin. 2 , art. 62 , alin. 1 , art. 63 , alin. 1 ;;i art. 68
din Legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile ~i completarile
ulterioare ,
DISPUNE:
Art. I .Se aproba Programului de masuri,, pentru combaterea birocratiei in
activitatea de relatii cu publicul , conform anexei care face parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza
aparatului de specialitate al Primarului ora;;ului Va;;cau.
Art. 3 .Prevederile prezentei dispozitii se aduc la cuno~tinta publica prin afi~are
la sediul Primariei in spatiul accesibil publicului ~i afi~are pe site-ul Primariei ora~ului
Vascau.
'
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Bihor;
- Primarului Orasului Vascau
'
'
- Compartimentului Resurse Umane ;
- Prin afi;;are
- La dosar.

Red.P.R.
Ex. 5

JUDETUL BIHOR
PRIMARUL ORA~ULUT V A~CAU

Anexa la Dispozitia primarului ora~ului
Va~cau nr. 100/14.07.2017

PROGRAMUL DE MASURI
Pentru combaterea birocratiei 'in activitatea de relatii cu publicul
A. Primaria ora~ului Va~cau va aplica urmatoarele masuri pentru combaterea birocratiei in
activitatea de relatii cu publicul :
I.

Masuri pe termen scurt - se vor aplica incepand cu data prezentei dispozitii.

a). Programul
Luni :
Marti :
Miercuri :
Joi :
Vineri:

de lucru cu publicul se stabile~te astfel :
ore le 8,00 - 16, 15
orele 8,00 - 16, 15
orele 8,00-16, 15
orele 8,00 - 16, 15
orele 8,00 - 15,00

La 'intocmirea programului de lucru cu publicul se va tine cont de respectarea
prevederilor Codului Muncii cu privire la timpul de lucru ti numarul maxim de ore efectuate in
cursul unei saptamani de catre salariati.
b) pentru categoriile de solicitari care presupun completarea unor formulare tipizate , se
afi~eaza modelele de completare a cererilor la avizierul Primariei.
c) numele persoanelor cu functii de conducere , incepand cu eel al conducatorului
institutiei , se va afi~a 'in spatiile destinate activitatii cu publicul ,precizandu-se programul de
audiente al acestora, dupa cum urmeaza :
Primar : ing.ec. Porge Florin loan - marti - 10,00-12,00
Viceprimar : Popa Marius Gheorghe - joi - 10,00-12,00
Secretar: j rs. Pop Rod ica - miercuri - l 0, 00 -12, 00
d) punctele de lucru cu publicul se organizeaza in biroul de la intrarea din fata a sediului
primariei, acesta fiind u~or accesibil. Se va asigura marcarea acestuia.
e) 'in biroul destinat lucrului cu publicul se afi~eaza domeniile de competenta ale
compartimentului respectiv , prin ordonarea tematicii 'in functie de specificul problematicii
abordate sau a grupului tinta; redactarea articolelor se face cu titluri lizibile , accesibile tuturor
categoriilor de cetateni.
t) la sediul Primariei ~i pe site-ul institutiei se va afi~a numarul de telefon al Primariei
pentru asigurarea accesului cetatinilor la informatiile de interes public.
g) actiuni de mediatizare a Dispozitiilor primarului care au un caracter normativ se
realizeaza prin afi~are intr-un spatiu din incinta institutiei accesibil publicului.Se vor desfa~ura
actiuni de mediatizare a legislatiei care reglementeaza drepturile cetateanului 'in relatia cu
administratia publica ,prin afi~area acestor informatii in locuri publice ~i prin intermediul
'intalnirilor cu cetatenii .
II Masuri pe termen mediu: - se vor realiza pana la data de 01.09.2017

a) Spatiul destinat activitatii cu publicul se amenajeaza corespunzator, fara ghi~ee apace, cu
iluminare suficienta ~i conditii civilizate de lucru;
b) Pentru toate serviciile pub lice care intra 'in competenta primariei ora~ului Va~cau se
asigura 'in mod operativ ~i gratuit imprimatele tip necesare .
c) Publicarea ~i actualizarea periodica ,pe pagina oficiala de internet a Primariei ora~ului
Va~cau, a unor materiale cu caracter informativ.
d) Facilitarea adresarii 'in scris ,prin comunicarea ~i mediatizarea adresei de e-mail ,pentru
transmiterea solicitarilor ~i petitiilor.

III.

Masuri pe termen lung- se vor realiza e~alonat, p'ina la data de 01.12.2017

a) Desfa~urarea relatiilor cu publicul 'in spatiul special dotat cu mobilier corespunzator.
b) Extinderea, dupa caz a sistemului intranet ,in vederea eliminarii timpilor morti 'in cadrul
operatiunilor de gestionare ~i prelucrare a informatiei .
c) Preluarea de catre personalul destinat lucrului cu publicul a oricarui tip de solicitare de
competenta autoritatii publice ~i asigurarea transmiterii acesteia spre solutionare
compartimentelor de specialitate.
IV. Masuri pentru 'imbunatatirea pregatirii personalului destinat asigurarii relatiilor cu
publicul - termen permanent
a) Perfectionarea pregatirii profesionale ~i a aptitudinilor de comunicare a personalului
care lucreaza cu publicul , prin cursuri de specializare , la 'inceputul activitatii ~i
periodic ,eel putin o data la 2 ani.
b) lnstituirea unui sistem permanent de verificare a functionarilor care Jucreaza cu
publicul ,precum ~i a unui sistem sanctionatoriu pentru nerespectarea legislatiei
incidente fiecarui domeniul de activitate .
B .Obligatii privind standardul etic al personalului destinat relatiei cu publicul :
a) sa dea dovada de disciplina atat 'in relatiile cu cetatenii , cat ~i 'in cadrul institutiei 'in care
'iti desfa~oara activitatea ;
b). Sa fie calm ,politicos ~i respectuos pe 'intreaga perioada de realizare a relatiei cu publicul;
c) sa manifeste o atitudine pozitiva ~i rabdare 'in relatia cu cetateanul;
d) sa foloseasca un limbaj adecvat ~i corect din punct de vedere gramatical ;
e). Sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de cetatean.
f) . Sa formuleze raspunsurile legale , complete ~i corecte sa se asigure ca acestea sunt 'intelese
de cetatean.
g). Sa 'indrume cetateanul catre serviciul de specialitate 'in vederea obtinerii de informatii
detaliate care depa~esc competentele structurii de asistenta.
h). Sa 'intrerupa activitatea cu publicul numai 'in situatia folosirii de catre cetatean a unui
limbaj trivial , a formularii de amenintari la adresa sa ori a utilizarii de catre cetatean a violentei
verbale /fizice.

JUDETUL BIHOR
PRIMA.RIA ORASULUI VASCAU
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 4710 din 14.07.2017

privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii
cu publicul

A vand in vedere :
- Raportul de

control

emis de

Institutia Prefectului

Judetului Bihor

448 1/09.05.2017 inregistrat la institutia noastra la numarul 3379/16.05.2017

nr.

prin care se

instituie ca masura dispusa actualizarea programului de masuri pentru combaterea birocratiei in
activitatea de relatii cu publicul conform HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de
masuri pentru combaterea birocratiei In activitatea de relatii cu publicul , cu modificarile ~i
completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art. 61 , alin. 1 ~i 2 , art. 62, alin. 1 , art. 63 , alin. 1 , lit. a
din Legea nr. 215/2001 privind administratia public locala , republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ;
Fata de cele prezentate mai sus , propun emiterea unei dispozitii privind aprobarea
Programului de masuri pentru combaterea birocratiei In activitatea de relatii cu publicul conform
anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

intocmit,
SECRETAR

