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Dragomir Doina Maria

Data naqterii: 26.02.1979 in mun. Mediaq

Stare civili: cisitoriti
Studii:

- 2001, Facultatea de drept din cadrul univeritl(ii ,,George

Bari{iu", BraEov

- 2006, Masterat in domeniul ,rManagementul integririi

europene gi al administra{iei publice" in cadrul Universitltii

,,Lucian Blaga", Sibiu

Activitate:

Secretar Comuna Tirnava, decembrie 2014
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Nr. 1.029/11.02.2020 APROBAT,

P

PLEI

Conform atribuliilor prevdztrte de legea organicA (OUG rtr. 57/2019

privind Codul administrativ), Secretarul General al Comunei Tdrnava, in

cursul anului 2}lg, a avizat pentru legalitate dispoziliile Primarului, a

contrasemnat hotdrdrile Consiliului Local, a participat la qedinlele de

Consiliu Local, a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind

rela{ia dintre Consiliul Local qi Primar, precum qi intre acesta qi Institulia

Prefectului.

A comunicat hotdrdrile Consiliului Local Primarului gi Prefectului de

indatd, dar nu mai tdrziu de 10 zile lucrdtoare de la adata adopt6rii. A

asigurat arhivarea qi eviden{a statistic[ a hotfudrilor Consiliului Local,

asigurAnd afigarea acestora pe site-ul Primdriei Comunei Tdtnava.

Secretarul General al Comunei Tdrnava a asigurat transparen{a qi

comunicarea cdtre autoritd{ile, instituliile publice qi persoanele interesate a

actelor prevdzute de lege, in condiliile Legii nr. 54412001 privind liberul

acces la informaliile de interes public, republicatd.

De asemetea, a asigurat procedurile de convocare a Consiliului Local

gi a efectuat lucririle de secretariat. A acordat sprijin qi asisten{[ de

specialitate la intocmirea rapoartelor compartimentelor de resort din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tdrnava. A intocmit

proiectele de hotdr6ri, in conformitate cu norrnele de tehnicd legislativd,

reglementate prin Legea nr.2412000 privind normele de tehnici legislativi



pentru elaborarea actelor normative, republicatd. A acordat asisten![ juridicd

petru toate compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Tdrnava.

A comunicat Ordinea de zi, aintocmit procesele-verbale ale qedinlelor

Consiliului Local al Comunei Tdrnava gi a redactat hotdrdrile Consiliului

Local.

Hotdrfirile cu caracter normativ devin obligatorii qi produc efecte de la

data aducerii lor la cunoqtin{i publicS, iar cele individuale de la data

comunicdrii.

Secretarul General a mai exercitat qi alte competen{e care au vizat

organizarea qi desfbgurarea qedin{elor Consiliului Local in bune condilii.

i., virtutea obliga{iei sale principale de a participa la derularea

lucrdrilor din plenul Consiliului, Secretarul General a exercitat urmdtoarele

atribulii:

- a asigurat indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului

Local, la cererea Primarului sau cel putin a unei treimi din num6ru1

consilierilor in funclie;

- a asigurat efectuarea lucrdrilor de secretariat, a efectuat apelul

nominal qi a linut evidenla participdrii la qedinle a consilierilor;

- a num[rat voturile gi a consemnat rentltatul vot6rii, pe care-l

prezintd pre gedintelui de gedin!6;

- a informat preqedintele de qedinld cu privire la cvorumul necesar

pentru adoptarea fiecdrei hotbr6ri a Consiliului Local;

- a asigurat intocmirea procesului-verbal al gedinlelor pe care l-a pus

la dispozilia consilierilor, solicit6nd acestora acordul asupra

, conlinutului asupra acestor opera{iuni administrative;

- a asigurat intocmirea dosarelor de gedin!6, legarea qi numerotatea

paginilor, semnarea gi gtampilarea acestora, cu ajutorul

Compartimentului stare civild;



a prezerfiat in cadrul Consiliului Local punctul sdu de vedere cu

privire la legalitatea proiectelor de hotdr0ri;

a contrasemnat in condiliile legii, hot[rdrile de Consiliu Local;

a propus Primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii

de zi a qedinlelor ordinare ale Consiliului Local.

in aplicarea prevederilor privind relalia cu primarul, au fost emise in

anul 2019 un numdr de 390 de dispozilii ale Primarului, cu inciden{d in

asisten!6 sociald, buget local, resurse umane, convocdri CL, situa{ii de

urgen!6, comisii de aP[rare, ,$.&.

Toate actele administrative emise de Consiliul Local, intocmite, au

fost vizate de legalitate de cdtre secretar general, au fost trimise in termenele

legale cdtre Institulia Prefectului Sibiu qi nu am avut nici un cazin care sd fi

fost atacate la instanlele de contencios administrative. in ce privegte

Dispoziliile emise de primar, care la rdndul 1or au fost semnate de legalitate

de secretar general, trimise in termen la Institulia Prefectului, nu au fost

atacate in contencios administrativ.

in anul 2}lg au avut loc un nr. de 12 gedinle ordinare qi 3 qedinle

extraordinare fiind adoptate 68 hotdrdri, clasificate dupd obiectul

reglementat, dupd cum urmeaz[ :

Hotdr6ri privind bueetul local

- bugetului local al Comunei TArnava,

- aprobarea contului de incheiere a execuliei bugetare al

Comunei T6rnava pe anul 2019

- aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Tfrnava pe

anul2019.

Hotdr6ri privind patrimoniul



- reglementarea situaliei tehnico-juridice a unor imobile.

HotdrAri privin4 Compartimentul impozite si taxe

stabilirea taxelor qi impozitelor pe arrrril, 2020, precum qi alte

hotdrdri de Consiliu Local din diverse domenii'

De asemenea, a participat la qedin{ele Comisiei de fond funciar qi a

redactat r6spunsurile sesizirilor primite in cadrul comisiei. A certificat

pentru conformitate cu originalul documentele care au ?nsolit acte

administrative.

Alte activit[]i: audienle qi consult[ri acordate persoanelor fizice qi

juridice in relalia cu primdria gi alte institulii publice.

SECRETAR GENERAL,

DRAGoMTR DoINiI\
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