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BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL 

 

 

 

                         
ATRIBUŢIILE  BIROULUI 

 

 

 

1. Furnizează informații legate de activitatea primăriei, cetătenilor care se adresează 

biroului; 

2. Facilitează realizarea comunicării instituției cu societatea civilă și cetățenii; 

3. Asigură programarea la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 5  - 

Primarul Sectorului 5, Viceprimarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5 – pentru 

cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații 

neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fișele personale de 

audiență ; 

4. Transmite cererile  personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii 

instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate (directori/șefi servicii sau 

înlocuitorilor acestora) din cadrul Primăriei Sectorului 5 și din cadrul instituțiilor serviciilor 

publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector 5, conduse și 

controlate de Primarul Sectorului 5; 

5. Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora; 

6. Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt 

repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și 

arhivarea acestuia; 

7. Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de 

identificare ale petiționarului; 

8. Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în 

concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor 

normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente; 
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9. Asigură la solicitarea scrisă  accesul cetățenilor la informațiile de interes public; 

   10. Comunică informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001 conform 

dispoziţiilor Primarului Sectorului 5; 

11.  Colaborează cu toate direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din Primaria Sectorului 

5; 

12.  Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și 

completările ulterioare; 

13.  Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite 

condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public; 

14.  Întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/2001 și se îngrijește de 

afișarea acestuia pe site-ul instituției; 

15.  Înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu 

li s-a răspuns în termen legal; 

16.  Întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl 

înaintează conducerii; 

17.  Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va 

cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001; 

18.  Primește, înregistrează  și întocmește  răspunsuri  în scris la sesizările și cererile 

cetățenilor pe teme specifice, date în competență; 

19.  Arhivează documentele  serviciului; 

20.  Întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu 

la audientele ținute de către conducerea instituției: Primar, Viceprimar și Secretar General; 

21.  Gestionează adresa oficială de e-mail primărie@sector5 și audiente@sector5.ro;  

22.  Verifică, înregistrează și  repartizează e-mailurile, către toate direcțiile și serviciile din 

aparatul de specialitate al primarului; 

23.  Redirecționează e-mailurile ce intră în sfera de soluționare a instituțiilor subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 5; 
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24.  Zilnic în cadrul programului de lucru desfășurat – între orele 08.00 -16.30 de luni până 

vineri și vineri între orele 8.00-14.00, acordă consiliere telefonică cetățenilor în rezolvarea 

problemelor semnalate; 

25.  Respectă codul deontologic al profesiei și codul de conduită al funciionarului public; 

26.  Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 5; 

27.  Respectă metodologia de lucru și procedurile specifice Direcției Serviciului; 
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