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ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE 

CONSILIER DEBUTANT – SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE 

 

                                                                                                                            

                         

Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 

- asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin 

orice alt mijloc de comunicație, pentru completarea declaraţiilor de impunere şi a 

documentelor fiscale, în vederea depunerii şi înregistrării acestora; 

- preia declaraţiile de impunere, verifică documentele justificative anexate la acestea, 

asigurând înregistrarea acestora în evidenţele fiscale, cu ajutorul programului informatic 

de impozite şi taxe locale; 

- efectuează operaţiuni de debitări şi scăderi, scutiri, reduceri, întocmeşte procesele 

verbale/decizii de impunere, verifică roluri fiscale, întocmește note de constatare și 

comunică răspunsul în termenul stabilit de șeful ierarhic/lege; 

- comunica procesul verbal/decizia de impunere contribuabililor, cu privire la debitele 

stabilite; 

- rezolvă corespondenţa primită (cereri şi solicitări ale contribuabililor sau instituţiilor 

abilitate), întocmeşte certificate de atestare fiscală; 

- întocmeşte referatele de restituire sau de compensare, după caz și deciziile aferente în 

calitate de organ fiscal; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la erorile identificate în declaraţiile depuse, rezultate 

din conţinutul actelor anexate la acestea; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile declarative ce le revin, potrivit legii; 

- constată şi aplică sancţiunile contravenţionale pentru faptele reglementate de legislaţia 

fiscală de specialitate; 

- prezintă persoanei însărcinate cu viza C.F.P.P. rapoartele zilnice corespunzătoare 

domeniului său de activitate, cu privire la operaţiunile de debitări, scăderi, compensări, 

restituiri, în vederea exercitării controlului asupra legalităţii, regularităţii şi conformităţii 

operaţiunilor; 

- răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc 

sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric persoanel, pe baza documentelor și datelor 

prezentate la ghișeu;  

- verifică și actualizează permanent elementele de identificare ale contribuabililor; 

urmărește permanent înscrierea în registrul rol, în orice act translativ al dreptului de 

proprietate, în matricole, în declarațiile fiscale, în cererile de certificate și adeverințe 

precum și în alte documente, a codului de identificare fiscală – codul numeric personal, 

adresa domiciliului fiscal precum și a clădirilor, terenurilor deținute în proprietate sau în 

folosință; 

- solicită, primește și aplică precizările și soluțiile transmise către și de la șeful de 

serviciu; 

- răspunde de modul de execuție a lucrărilor și respectă sarcinile primite de la șeful 

ierarhic; 

- răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele 

conţinute de fiecare dosar fiscal, în condiţiile legii; 

- depune sumele încasate la caseria unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut 

de actele normative în vigoare;  

- respectarea programului de lucru, a regulamentului de ordine interioară și a codului etic; 

- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare, în cadrul atribuţiilor de 

serviciu; 

- anunţarea oricăror situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului, fie în 

interes de serviciu, fie în interes personal; 
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- adoptarea, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, a unei conduite morale şi în conformitate 

cu prevederile legale; 

- prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de 

conducătorul autorităţii publice locale. 

Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 

- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor, conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii sau instituite 

prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite; 

- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail; 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau 

debitele contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege; 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a 

sarcinilor de serviciu; 

- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii 

ierarhici, stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului 

Intern 

Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 

- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare; 

- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi 

predarea acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare; 

- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii; 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 

- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului. 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de 

aplicare a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la 

procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul 

său de activitate 

- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE 

CONSILIER I/A – COMPARTIMENTUL  AUTORIZARE ȘI CONTROL 

 

Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 

- verificarea și primirea documentațiilor prin care se solicită obținerea autorizației de funcționare; 

- verificarea și primirea documentațiilor prin care se solicită modificarea sau, după caz, 

completarea autorizației de funcționare existente; 

- verificarea și primirea documentațiilor prin care se solicită viza anuală a autorizației de 

funcționare; 

- verificarea și primirea documentațiilor privind ,,avizul program de funcționare,, pentru unitățile 

comerciale, de producție și prestări servicii; 

- verificarea și primirea documentațiilor prin care se solicită modificarea sau, după caz, 

completarea avizului program de funcționare existent; 
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- verificarea și primirea documentațiilor prin care se solicită obținerea ,,autorizației de funcționare 

pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al municipiului Mangalia 

sau al cetățeanului,, conform prevederilor H.C.L.; 

- întocmirea autorizațiilor de funcționare, calcularea taxelor și majorărilor de întârziere aferente, 

conform prevederilor legale în vigoare; 

- înregistrarea în baza de date a serviciului, a autorizațiilor emise în baza Legii 300/2004 și a Legii 

507/2002, radiate sau preschimbate, conform prevederilor O.G. nr. 44/2008, transmise de Oficiul 

Registrului Comerțului; 

- verifică periodic actele normative ce țin de activitatea serviciului; 

- asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin oricare 

mijloace de comunicație, pentru completarea declaraţiilor de impunere şi a documentelor fiscale, 

în vederea depunerii şi înregistrării acestora; 

- preia declaraţiile de impunere, documentele justificative anexate la acestea, asigurând 

înregistrarea acestora în evidenţele fiscale, cu ajutorul programului informatic de impozite şi 

taxe locale; 

- efectuează operaţiuni de debitări şi scăderi, scutiri, reduceri, întocmeşte procesele verbale/decizii 

de impunere; 

- comunica procesul verbal/decizia de impunere contribuabililor, cu privire la debitele stabilite; 

- rezolvă corespondenţa primită (cereri şi solicitări ale contribuabililor sau instituţiilor abilitate), 

întocmeşte certificate de atestare fiscală; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la erorile identificate în declaraţiile depuse, rezultate din 

conţinutul actelor anexate la acestea; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile declarative ce le revin, potrivit legii; 

- constată şi aplică sancţiunile contravenţionale pentru faptele reglementate de legislaţia fiscală de 

specialitate; 

- prezintă persoanei însărcinate cu viza C.F.P.P. rapoartele zilnice corespunzătoare domeniului său 

de activitate, cu privire la operaţiunile de debitări, scăderi, compensări, restituiri, în vederea 

exercitării controlului asupra legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor; 

- răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de 

fiecare dosar fiscal, în condiţiile legii; 

- depune sumele încasate la caseria unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de actele 

normative în vigoare;  

- respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară; 

- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare, în cadrul atribuţiilor de serviciu; 

- anunţarea oricăror situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului, fie în interes de 

serviciu, fie în interes personal; 

- adoptarea, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, a unei conduite morale şi în conformitate cu 

prevederile legale 

- prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de 

conducătorul autorităţii publice locale. 

 

Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 
- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor, conform reglementărilor legale în vigoare; 

- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii sau instituite prin 

legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite; 
- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail; 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele 

contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege; 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de 
serviciu; 
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- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii ierarhici, 
stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului Intern 

- respectarea programului de lucru . 

 
Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 

- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare; 

- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea 

acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare; 
- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii; 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

 
Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 

- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului. 

 
Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 

a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate 

- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor 

 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ  

DE CONSILIER I/A  - COMPARTIMENTUL TRANSPORT LOCAL 

 

 

1. primirea şi înregistrarea diverselor cereri de la taximetrişti şi redactarea răspunsurilor 

adecvate; 

2. întocmeşte documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii şi distribuirii autorizaţiilor taxi şi 

autorizaţiilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

3. eliberează autorizaţii taxi şi autorizaţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi; 

4. ţinerea unei evidenţe computerizate a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor transport 

persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, a termenelor de viză şi de completare 

dosar, precum şi a persoanelor înscrise în listele de aşteptare; 

5. eliberarea de adeverinţe care certifică autorizarea, cu valabilitate 3 luni, operatorilor 

taxi/taximetriştilor independenţi până  la  data  semnării autorizaţiilor taxi; 

6. primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentele înaintate de persoanele fizice şi 

juridice; 

7. verifică şi pune în concordanţă cu evidenţele proprii documentele înaintate de solicitanţi în 

vederea înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 

8. primeşte, verifică, ţine evidenţa şi soluţionează cererile, propunerile, sesizările şi 

reclamaţiile cetăţenilor referitoare la serviciile de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în 

regim de închiriere; 

9. derularea tuturor activităţilor necesare suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport 

persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

10. organizarea şi realizarea tuturor activităţilor necesare atribuirii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

11. primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor referitoare la transferul autorizaţiilor taxi; 
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12. deschiderea, ţinerea evidenţei şi actualizarea permanentă a  registrelor speciale de evidenţă a 

operatorilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

13. aplicarea  hotărârilor  Consiliului  Local  Mangalia  cu  privire  la transportul de 

persoane/bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

14. Atribuţii privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării: 

15. aplicarea hotărârilor Consiliului Local Municipal Mangalia, cu privire la înregistrarea 

vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării; 

16. primeşte, verifică, ţine evidenţa şi analizează documentele înaintate de persoanele fizice şi 

juridice prin care acestea solicită înregistrarea vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării şi 

informează ierarhic situaţia acestora; 

17. întocmeşte şi asigură aducerea la cunoştinţa opiniei publice a documentelor necesare 

derulării procesului înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 

18. deschide, ţine evidenţa şi actualizează Registrul cu evidenţa vehiculelor cărora li s-au 

atribuit numere de înregistrare; 

19. eliberează certificate de înregistrare pentru vehiculele înregistrate; 

20. întocmeşte documentaţiile necesare tipăririi, gestiunii şi distribuirii certificatelor de 

înregistrare necesare înregistrării vehiculelor care nu fac obiectul înmatriculării; 

21. gestionează, distribuie şi asigură evidenţa modului de eliberare şi achitare a contravalorii  

certificatelor  de  înregistrare  a  vehiculelor  care  nu   fac obiectul înmatriculării; 

22. primeşte cererile şi documentaţia legala cu privire la radierea din circulaţie a vehiculelor 

care nu fac obiectul înmatriculării; 

23. Atribuţii privind transportul local: 

24. primirea, verificarea, ţinerea evidenţei şi analizarea documentaţiilor înaintate de persoanele 

fizice sau juridice în vederea eliberării, modificării şi prelungirii autorizaţiilor de transport pentru 

serviciile de transport public local; 

25. derularea tuturor activităţilor necesare suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport 

pentru serviciile de transport  public local de călători; 

26. întocmirea şi actualizarea legislaţiei referitoare la serviciul de transport public local de 

călători; 

27. primirea, verificarea, ţinerea evidenţei şi eliberarea avizelor cap  linie operatorilor  de 

transport care execută servicii de transport public judeţean, interjudeţean şi internaţional; 

28. primirea, verificarea ţinerea evidenţei şi eliberarea avizelor de traseu operatorilor de 

transport care execută servicii de transport public local pe raza municipiului Mangalia; 

29. primirea, verificarea ţinerea evidenţei şi eliberarea licenţelor de traseu prin curse regulate 

speciale operatorilor de transport care execută servicii de transport public pe raza municipiului 

Mangalia; 

30. primirea, verificarea ţinerea evidenţei şi eliberarea avizelor puncte de îmbarcare/ debarcare 

operatorilor de transport care execută servicii de transport public judeţean, interjudeţean şi 

internaţional; 

31. organizarea si realizarea tuturor activităţilor necesare atribuirii contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de transport public local; 

32. verificarea şi îndrumarea modului în care respectă operatorii de transport cerinţele şi 

criteriile stipulate în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, iar în 

cazul unor neconcordanţe iniţierea oportună măsurilor ce se impun pentru corectarea acestora; 

33. acordă informaţii de specialitate compartimentelor funcţionale în legătură cu problemele 

specifice transportului public local de călători; 

34. furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi; 

35. Atribuţii privind Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire: 
36. atribuirea şi verificarea numerelor stradale; 

37. asigurarea răspunsurilor la corespondenţă şi orice sesizări adresate de contribuabili; 

38. atribuire de adresă pentru solicitanţi, proprietari de imobile situate în zone nou înfiinţate; 
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39. eliberarea acordurilor de intabulare a dreptului de folosinţă asupra terenurilor proprietatea 

municipiului Mangalia, conform Legii nr. 7/1996 actualizată; 

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii 

ierarhici, legi, H.C.L - uri, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern. 

 Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă: 

a. să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de 

aplicare a acestora; 

b. să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de 

muncă; 

c. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se 

asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 

sănătate, în domeniul său de activitate; 

d. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru 

realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ  

DE CONSILIER I/P  - BIROUL INSPECȚIE FISCALĂ 

 
 

Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 
-  face propuneri privind intocmirea planului de control;  

- efectueaza, pe raza municipiului Mangalia activităţii de inspecţie fiscală, controale tematice sau 
verificari inopinate la contribuabilii persoane fizice şi juridice pentru stabilirea corectă a 

impozitelor şi taxelor locale datorate; 

- raspunde de organizarea si efectuarea constatarilor faptice, pentru identificarea contribuabililor, 
in vederea verificarii acestora prin prisma surselor impozabile sau taxabile (cladiri, terenuri, 

mijloace de transport, etc.. ) sau a activitatilor producatoare de venituri impozabile ( spectacole, 

activitati hoteliere, sampling etc.. ) 

- redacteaza actele premergatoare inspectiei fiscale (avize de inspectie fiscala si ordine de 
serviciu), le transmite spre semnare superiorilor ierarhici si le comunica contribuabililor; 

- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciu; 

- anterior inceperii inspectiei fiscale solicita si consulta registrul unic de control al 
contribuabilului, consemneaza efectuarea inspectiei fiscale si inscrie datele prevazute de 

prevederile legale; 

- la inceperea inspectiei fiscale informeaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor care ii 
revin pe durata controlului; 

- verifica corectitudinea si exactitatea indeplinirii de catre contribuabili a obligatiilor fiscale, 

corelarea datelor din declaratiile fiscale cu datele din evidenta contabila, din registrele 

contribuabilului sau din orice alte documente justificative existente; 
- analizeaza si evalueaza informatiile fiscale obtinute in timpul verificarii 

- solicita informatii de la terti, daca este cazul; 

- stabileste in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, baza de 
impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata 

si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale; 

- estimeaza baza de impunere, daca este cazul, mentionand in actul de inspectie fiscala motivele 

de fapt si temeiul legal care au determinat folosirea estimarii, precum si criteriile de estimare; 
- stabileste, in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, diferente de 

obligatii fiscale de plata, precum si obligatii fiscale accesorii aferente acestora; 

- aplica sanctiunile prevazute de lege pentru nerespectarea obligatiilor fiscale; 
- dispune, prin actul de inspectie, masuri pentru prevenirea abaterilor de la prevederile legislatiei 

fiscale; 

- solicita contribuabilului explicatii scrise, daca considera necesar si il informeaza asupra 
constatărilor rezultate pe parcursul inspecţiei; 
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- colaboreaza cu toate institutiile care detin informatii relevante pentru stabilirea obligatiilor 
fiscale ( organele cu atributii privind colectarea impozitelor si taxelor locale sau cu gestionarea 

raportarilor contabile ex: site-ul Ministerului Finanțelor, port ONRC – RECOM online, BPI, 

internet, etc..) date despre evidenta persoanelor fizice sau juridice, precum si cu organe ale 
administratiei centrakle sau locale care emit sau elaboreaza acte normative in domeniul fiscal, 

precum si cu alte institutii, conform prevederilor si in limitele legii; 

- aplica, utilizeaza si respecta procedurile si formularistica prevazuta de legislatia fiscala si de 

reglementarile interne ale institutiei; 
- la finalizarea actiunilor de control redacteaza acte de control ( raport de inspectie fiscala, proces-

verbal de control etc..) pe care le transmite spre avizare sefului biroului (ierarhic superior) ; 

- redacteaza decizia de impunere sau decizia privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz si 
o transmite spre avizare sefului biroului 

- raspunde pentru transmiterea catre contribuabil prin orice mijloace de comunicare a deciziilor de 

impunere, respectiv al actelor de control 
- transmite serviciului venituri persoane fizice si serviciului venituri persoane juridice, dupa caz, 

actele de control intocmite in vederea infomarii acestora; 

- transmite biroului de executare silita in termen de 48 ore de la expirarea termenului de plata 

prevazute de legislatia in vigoare a deciziilor de impunere emise; 
- in momentul verificarii fiscale actualizeaza si raspunde de completarea si corectitudinea operarii 

in sistemul informatic a elementelor de identificare a contribuabililor, a tuturor actelor translative 

al dreptului de proprietate existente in dosarul fiscal ; 
- solicita, primeste si aplica precizarile si solutiile transmise catre si de la seful de birou 

- raspunde de modul de executie a lucrarilor si respecta sarcinile primite de la seful de birou 

- raspunde disciplinar si penal pentru incalcarea dispozitiilor legale   

- solutioneaza corespondenta repartizata in termenele prevazute de legislatia in vigoare; 
- asigura respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor ce intra in sfera de 

activitate a biroului 

- respecta si aplica prevederile Codului etic de conduita al functionarului public conform Legii 
nr.7/2004 

- respecta termenele de raspuns la petitiile inregistrate in aplicatia electronica a Primariei 

Municipiului Mangalia 
- face propuneri pentru imbunatatirea actualizarea proceduri de lucru in concordanta cu 

modificarile ce intervin in activitatea compartimentului, ca urmare a actelor normative noi si a 

modificarilor legislative; 

- colaboreaza, in mod frecvent cu serviciile cu atributii privind impunerea contribuabililor 
persoane fizice si juridice, respectiv biroul de recuperare a creantelor, in mod ocazional cu 

celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul institutiei ; 

- are obligatia de a semnala neregularitatile privind existenta unor posibile fraude, coruptie sau 
orice alta activitate ce poate afecta in sens negativ interesele majore ale institutiei; 

- pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor 

intrepinse 

Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 
- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor conform reglementărilor legale în vigoare 

- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii, conform legislaţiei 

în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite 
- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în cadrul atribuţiilor de serviciu 

- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele 
contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de 

serviciu 

- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii ierarhici, 
stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului Intern 

- respectarea programului de lucru . 

Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 
- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare 
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- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea 
acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare 

- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă 

Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 
- orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 
a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate 
- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ   

DE CONSILIER I/P  - SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE, PATRIMONIU 

 

 
1. Asigurarea evidenta contabile sintetice si analitice pentru operatiunile privind activitatea proprie a 

drepturilor si obligatiilor in raport cu tertii; 
2. Inregistrarea operatiunilor privind ordonantarile si platile conform documentelor justificative  

4. Întocmirea Situației financiare contabile (bilant si cont de executie) lunara 

5. Întocmirea Notei justificative privind cheltuielile cu salarii in invatamant, crese, indemnizatii persoane cu 
handicap, ajutoare si alte plati care se efectueaza din capitolul 11 sume defalcate din TVA; 

7. Participarea la întocmirea și rectificarile Bugetului de venituri si cheltuieli; 

8. Operarea în sistemul național de raportare - FOREXEBUG 
9. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate; 

10. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.; 

11. Respectă programul de lucru conform Dispoziţiei nr. 332 din 01.07.2014 privind stabilirea programului 

de lucru şi accesului în instituţie al angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mangalia; 
12. Răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea 

defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora. 

13. Se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 
14. Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă;  

15. Respectarea prevederilor cuprinse în: 

 Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF);  

 Codul de Conduitã a Funcţionarilor Publici – Legea 7/2004; 

 Contractul/Acordul colectiv de muncă valabil la nivelul instituţiei; 

 Dispoziţii, decizii, circulare şi hotărâri ale Conducerii; 

16. Loialitate faţă de instituţie şi conducere în executarea atribuţiilor de serviciu; 
17. Utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţia tehnică şi a dispoziţiilor primarului a 

aparaturii, echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea compartimentului în care işi desfaşoară activitatea 

sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă; 

18. Cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor cu privire la activitatea ce o desfaşoară; 
19. Comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, asigurarea unui 

climat de disciplină, ordine şi bunã înţelegere; 

20. Inştiinţarea fãrã întarziere a şefului în momentul în care observă existenţa unor nereguli, abateri sau 
lipsuri în activitatea de la locul de muncă şi acţionarea pentru diminuarea defectelor acestora şi pentru 

prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului instituţiei; 

21. Îndeplinirea temporar sau permanent a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de Primarul 
municipiului Mangalia pentru buna desfăşurare a activităţii; 
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22. Obligaţia de a completa şi depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, conform Legii 176/2010; 
23. Menţinerea ordinii şi evidenţei în lucrãri, menţinerea ordinii şi curãţeniei la locul de muncă şi în spaţiile 

de folosinţă comună, menţinerea în stare de curăţenie a echipamentului, aparaturii şi mobilierului de la locul 

de muncă; 
24. Promovarea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi angajaţi şi oferirea sprijinului pentru realizarea obligaţiilor 

de serviciu, având un comportament adecvat, amabil şi colegial evitând crearea de stări conflictuale; 

25. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor menţionate în fişa postului, angajatul va fi sancţionat  conform Legii nr. 

188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Pe 
perioada  concediilor va fi inlocuita de Gâlcă Oana și de Negru Maria 

 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 
1. Să işi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a 

acestora; 

2. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională atât propria persoana, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

3. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul 

de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate; 
4. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse 

de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ   

DE CONSILIER I/S  - SERVICIUL VENITURI PERSOANE JURIDICE 

 
 

Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 

- asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea acestora, personal, telefonic sau prin oricare 

mijloace de comunicație, pentru completarea declaraţiilor de impunere şi a documentelor fiscale, 

în vederea depunerii şi înregistrării acestora; 

- preia declaraţiile de impunere, documentele justificative anexate la acestea, asigurând 

înregistrarea acestora în evidenţele fiscale, cu ajutorul programului informatic de impozite şi 

taxe locale; 

- efectuează operaţiuni de debitări şi scăderi, scutiri, reduceri, întocmeşte procesele verbale/decizii 

de impunere; 

- comunica procesul verbal/decizia de impunere contribuabililor, cu privire la debitele stabilite; 

- răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc sau sunt 

incomplete, inclusiv codul numeric personal , pe baza documentelor și datelor prezentate la 

ghișeu; 

- verifică și actualizează permanent elementele de identificare ale contribuabililor, urmărește 

permanent înscrierea în registrul rol, în orice act translativ al dreptului de proprietate, în 

matricole, în declarațiile fiscale, în cererile de certificate și adeverințe precum și în alte 

documente, a codului de identificare fiscală, codului numeric personal, adresa domiciliului fiscal 

precum și a clădirilor terenurilor deținute în proprietate sau în folosință; 

- rezolvă corespondenţa primită (cereri şi solicitări ale contribuabililor sau instituţiilor abilitate), 

întocmeşte certificate de atestare fiscală; 

- întocmeşte referatele de restituire sau de compensare, după caz; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la erorile identificate în declaraţiile depuse, rezultate din 

conţinutul actelor anexate la acestea; 

- înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile declarative ce le revin, potrivit legii; 

- constată şi aplică sancţiunile contravenţionale pentru faptele reglementate de legislaţia fiscală de 

specialitate; 
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- prezintă persoanei însărcinate cu viza C.F.P.P. rapoartele zilnice corespunzătoare domeniului său 

de activitate, cu privire la operaţiunile de debitări, scăderi, compensări, restituiri, în vederea 

exercitării controlului asupra legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor; 

- răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de 

fiecare dosar fiscal, în condiţiile legii; 

- depune sumele încasate la caseria unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de actele 

normative în vigoare;  

- solicită, primește și aplică precizările și soluțiile transmise către și de la șeful de serviciu; 

- răspunde de modul de execuție a lucrărilor și respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic; 

- respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară ; 

- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare, în cadrul atribuţiilor de serviciu 

- anunţarea oricăror situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului, fie în interes de 

serviciu, fie în interes personal ; 

- adoptarea, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, a unei conduite morale şi în conformitate cu 

prevederile legale 

- prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de 

conducătorul autorităţii publice locale. 

Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 

- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor, conform reglementărilor legale în vigoare; 
- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii sau instituite prin 

legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite; 

- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail; 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele 
contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege; 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de 

serviciu; 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii ierarhici, 

stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului Intern 

- respectarea programului de lucru . 
Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 

- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare; 

- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea 

acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare; 
- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii; 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 
- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului. 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 
a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate 
- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ   

DE CONSILIER I/S  - BIROUL INSPECȚIE FISCALĂ 

 
Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 

-  face propuneri privind intocmirea planului de control;  



 

 
11 

 

- efectueaza, pe raza municipiului Mangalia activităţii de inspecţie fiscală, controale tematice sau 
verificari inopinate la contribuabilii persoane fizice şi juridice pentru stabilirea corectă a 

impozitelor şi taxelor locale datorate; 

- raspunde de organizarea si efectuarea constatarilor faptice, pentru identificarea contribuabililor, 
in vederea verificarii acestora prin prisma surselor impozabile sau taxabile (cladiri, terenuri, 

mijloace de transport, etc.. ) sau a activitatilor producatoare de venituri impozabile ( spectacole, 

activitati hoteliere, sampling etc.. ) 

- redacteaza actele premergatoare inspectiei fiscale (avize de inspectie fiscala si ordine de 
serviciu), le transmite spre semnare superiorilor ierarhici si le comunica contribuabililor; 

- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciu; 

- anterior inceperii inspectiei fiscale solicita si consulta registrul unic de control al 
contribuabilului, consemneaza efectuarea inspectiei fiscale si inscrie datele prevazute de 

prevederile legale; 

- la inceperea inspectiei fiscale informeaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor care ii 
revin pe durata controlului; 

- verifica corectitudinea si exactitatea indeplinirii de catre contribuabili a obligatiilor fiscale, 

corelarea datelor din declaratiile fiscale cu datele din evidenta contabila, din registrele 

contribuabilului sau din orice alte documente justificative existente; 
- analizeaza si evalueaza informatiile fiscale obtinute in timpul verificarii 

- solicita informatii de la terti, daca este cazul; 

- stabileste in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, baza de 
impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata 

si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale; 

- estimeaza baza de impunere, daca este cazul, mentionand in actul de inspectie fiscala motivele 

de fapt si temeiul legal care au determinat folosirea estimarii, precum si criteriile de estimare; 
- stabileste, in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, diferente de 

obligatii fiscale de plata, precum si obligatii fiscale accesorii aferente acestora; 

- aplica sanctiunile prevazute de lege pentru nerespectarea obligatiilor fiscale; 
- dispune, prin actul de inspectie, masuri pentru prevenirea abaterilor de la prevederile legislatiei 

fiscale; 

- solicita contribuabilului explicatii scrise, daca considera necesar si il informeaza asupra 
constatărilor rezultate pe parcursul inspecţiei; 

- colaboreaza cu toate institutiile care detin informatii relevante pentru stabilirea obligatiilor 

fiscale ( organele cu atributii privind colectarea impozitelor si taxelor locale sau cu gestionarea 

raportarilor contabile ex: site-ul Ministerului Finanțelor, port ONRC – RECOM online, BPI, 
internet, etc..) date despre evidenta persoanelor fizice sau juridice, precum si cu organe ale 

administratiei centrakle sau locale care emit sau elaboreaza acte normative in domeniul fiscal, 

precum si cu alte institutii, conform prevederilor si in limitele legii; 
- aplica, utilizeaza si respecta procedurile si formularistica prevazuta de legislatia fiscala si de 

reglementarile interne ale institutiei; 

- la finalizarea actiunilor de control redacteaza acte de control ( raport de inspectie fiscala, proces-
verbal de control etc..) pe care le transmite spre avizare sefului biroului (ierarhic superior) ; 

- redacteaza decizia de impunere sau decizia privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz si 

o transmite spre avizare sefului biroului 

- raspunde pentru transmiterea catre contribuabil prin orice mijloace de comunicare a deciziilor de 
impunere, respectiv al actelor de control 

- transmite serviciului venituri persoane fizice si serviciului venituri persoane juridice, dupa caz, 

actele de control intocmite in vederea infomarii acestora; 
- transmite biroului de executare silita in termen de 48 ore de la expirarea termenului de plata 

prevazute de legislatia in vigoare a deciziilor de impunere emise; 

- in momentul verificarii fiscale actualizeaza si raspunde de completarea si corectitudinea operarii 

in sistemul informatic a elementelor de identificare a contribuabililor, a tuturor actelor translative 
al dreptului de proprietate existente in dosarul fiscal ; 

- solicita, primeste si aplica precizarile si solutiile transmise catre si de la seful de birou 

- raspunde de modul de executie a lucrarilor si respecta sarcinile primite de la seful de birou 
- raspunde disciplinar si penal pentru incalcarea dispozitiilor legale   

- solutioneaza corespondenta repartizata in termenele prevazute de legislatia in vigoare; 
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- asigura respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor ce intra in sfera de 
activitate a biroului 

- respecta si aplica prevederile Codului etic de conduita al functionarului public conform Legii 

nr.7/2004 
- respecta termenele de raspuns la petitiile inregistrate in aplicatia electronica a Primariei 

Municipiului Mangalia 

- face propuneri pentru imbunatatirea actualizarea proceduri de lucru in concordanta cu 

modificarile ce intervin in activitatea compartimentului, ca urmare a actelor normative noi si a 
modificarilor legislative; 

- colaboreaza, in mod frecvent cu serviciile cu atributii privind impunerea contribuabililor 

persoane fizice si juridice, respectiv biroul de recuperare a creantelor, in mod ocazional cu 
celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul institutiei ; 

- are obligatia de a semnala neregularitatile privind existenta unor posibile fraude, coruptie sau 

orice alta activitate ce poate afecta in sens negativ interesele majore ale institutiei; 
- pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor 

intrepinse 

Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 
- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor conform reglementărilor legale în vigoare 
- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii, conform legislaţiei 

în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite 

- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în cadrul atribuţiilor de serviciu 
- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele 

contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de 
serviciu 

- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii ierarhici, 

stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului Intern 
- respectarea programului de lucru . 

Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 
- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare 
- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea 

acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare 

- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă 

Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 
- orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 
- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 

a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate 

- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ   

DE CONSILIER I/P  - BIROUL EXECUTARE SILITĂ, CREANȚE 

 
Sarcini de bază (80% din timpul de lucru) 

- executarea, pe raza municiupiului Mangalia, a activităţii de urmărire şi executare silită a 

bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice şi juridice pentru recuperarea impozitelor şi taxelor 
locale neachitate în termen, a creanţelor fiscale ale bugetului local 
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- întocmirea titlurilor de creanță și a titlurilor executorii în baza cărora se declanşează procedura şi 
se efectuează operaţiunile de urmărire şi executare silită 

- întocmirea şi comunicarea somaţiilor de plată 

- evidenţierea şi urmărirea debitelor restante primite spre urmărire şi elaborarea de propuneri 
pentru compensarea plusurilor cu sumele restante 

- verificarea respectării condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii 

bugetului local, urmărirea respectării popririlor înfiinţate de către terţii popriţi şi stabilirea, după 

caz, a măsurilor legale pentru executarea acestora 
- întocmirea dosarelor pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi asigurarea 

respectării prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea si debiterea amenzilor, 

despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local 
- întocmirea şi verificarea documentaţiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili şi 

prezentarea lor spre aprobare 

- repartizarea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de prioritate 
prevăzută de lege, în cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori 

- reprezentarea intereselor primăriei şi ale consiliului local în faţa instanţelor judecătoreşti, în 

cauzele referitoare la contestaţiile la executarea silită, lichidării judiciare şi alte litigii care au ca 

obiect realizarea unor creanţe ale bugetului local 
- solicitarea instituirii măsurilor asigurătorii, atunci când este necesar 

- colaborarea cu toate organele competente în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi 

imobile urmăribile ale debitorilor 
- efectuarea de cercetări pentru identificarea sediului sau domiciliului debitorilor 

- aplicarea măsurilor de executare silită asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea 

debitorilor, precum şi asupra veniturilor urmăribile, potrivit legii 

- urmărirea procedurii de executare silită pornită de către executorii judecătoreşti şi de către 
celelalte organe de executare 

- urmărirea procedurii de reorganizare judiciară şi de faliment pornite împotriva societăţilor şi 

participarea la şedinţele de judecată şi reprezentarea autorităţii în materie 
- întocmirea şi verificarea documentaţiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili 

- formularea de răspunsuri la adresele primite de către compartiment 

- soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor 
- raportează periodic încasările efectuate în dosarele de urmărire şi executare silită 

-   contactarea telefonică a contribuabililor cu debite restante, comunicarea situației fiscale și solicitarea de a 

achita datoriile (abordarea trebuie să fie într-o manieră respectuoasă, să nu genereze stare conflictuală, scopul 

dialogului fiind acela de a determina contribuabilii să își plătească debitele până la punerea în practică a 
procedurii de executare silită); 

-   deplasarea pe teren la sediul/domiciliul contribuabilului și comunicarea actelor administrative fiscale; 

-    actualizarea informațiilor privind datele de contact ale contribuabililor în situația în care acestea se 
dovedesc a nu mai fi de actualitate;  

-   verificarea, obținerea de informații privind contribuabilii de pe site-ul Ministerului Finanțelor, portal 

ONRC – RECOM online, BPI, internet, etc.; 
-   întocmirea unui raport zilnic privind activitatea în cadrul grupului de lucru, respectiv număr persoane 

contactate, probleme, etc. și prezentarea acestuia directorului general adjunct; 

-   desfășurarea oricăror activități pe care le apreciază a fi necesare și utile pentru obținerea de rezultate 

maxime, cu respectarea cadrului legal. 
2. Sarcini generale (10% din timpul de lucru) 

- răspunde de gestionarea şi arhivarea documentelor conform reglementărilor legale în vigoare 

- întocmeşte rapoarte, statistici şi monitorizări solicitate de către alte instituţii sau instituie prin 
legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea lor la termenele stabilite 

- cunoaşterea şi aplicarea întocmai a legislaţiei în cadrul atribuţiilor de serviciu 

- consultarea zilnică a căsuţei de e-mail 

- răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele 
contribuabililor, doar în cazurile prevăzute de lege 

- anunţă, în scris, orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de 

serviciu 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale primarului, primite de la şefii ierarhici, 

stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local, cu respectarea Regulamentului Intern 
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Sarcini administrative (5% din timpul de lucru) 
- întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare 

- răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea 

acestora la arhivă, în conformitate cu prevedrile legale în vigoare 
- întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii 

- menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă 

Alte sarcini (5% din timpul de lucru) 

- efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului 
 

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă 

- să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 
a acestora 

- să desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă 

- să coopereze cu angajatorul pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de lucru şi 

condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 

activitate 
- să coopereze cu angajatorul pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lucrătorilor . 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ   

DE CONSILIER I/S - BIROUL REGISTRATURĂ ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

 

 

1. Asigură accesul cetăţenilor şi consultanţă în vederea rezolvării problemelor acestora; 

2. Înregistrează documentele primite în programul informatic special destinat acestui scop; 

3. Asigură preluarea corespondenţei de la instanţele de judecată, poşta, curieri şi poşta rapidă; 

4. Distribuie corespondenţa primită pe compartimente cu respectarea circuitului documentelor; 

5. Primeşte şi expediază răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Mangalia; 

6. Organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către primar, viceprimar şi secretar; 

7. Justifică către contabilitate suma cu care a fost expediat fiecare plic în parte pe baza 

borderourilor;  

8. Comunică telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul Primăriei, orice problemă apărută, 

care ţine de competenţa acestora, astfel încât informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi 

actuale; 

9. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi 

documentelor transmise de şeful ierarhic superior; 

10.  Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces; 

11. Respectă programul de lucru conform Dispoziţiei nr. 332 din 01.07.2014 privind stabilirea 

programului de lucru şi accesului în instituţie al angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mangalia; 

12. Se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

13. Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă;  

14. Obligaţia de a completa şi depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, conform Legii 

176/2010; 

15. Asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public 

conform Legii nr. 544/2001; 

16. Asigură soluţionarea petiţiilor în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

17. Pentru neîndeplinirea atribuţiilor menţionate în fişa postului, angajatul va fi sancţionat  conform 

 Legii nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările  

 şi completările ulterioare. 
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Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă: 

 

1. Să îşi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare 

a acestora; 

2. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 

3. Să coopereze, atât timp âat este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că 

mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 

domeniul său de activitate; 

4. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi 

cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor. 

 

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ  

 DE CONSILIER JURIDIC I/S – COMPARTIMENTUL JURIDIC – DIRECȚIA 

GOSPODĂRIRE URBANĂ ȘI SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE 

 

1. Acordă consultanţă  juridică în domeniul achiziţiilor publice;  

2. Verifică şi întocmeşte diverse documente ce necesită semnătura consilierului juridic în cadrul 

direcţiei; 

3. Soluţionează adresele care îi sunt repartizate de către şeful de birou şi de către directorul 

direcţiei, în termenele stabilite prin rezoluţie; 

4. Se ocupă de gestionarea dosarelor juridice, respectiv ţine evidenţa situaţiilor litigioase pe fiecare 

fază procesuală; 

5. Participă la licitaţiile organizate, în cazul în care este solicitat, conform dispoziţiei Primarului; 

6. Elaborează contractele care se încheie în urma adjudecării licitaţiilor desfăşurate în cadrul 

direcţiei; 

7. Asigură, la cerere, legătura şi buna colaborare între firmele specializate care reprezintă instituţia 

în faţa instanţelor judecătoreşti şi direcţia căreia îi acordă consultanţă  juridică, conform 

contractului de colaborare; 

8. Asigură prelucrarea, analizarea în cadrul serviciului a unor acte normative, documentare 

juridică, articole, alte lucrări;   

9. Vizează corespondenţa externă a direcţiei; 

10. Înaintează către instanţă plângerile la procesele verbale de constatare a contravenţiei; 

11. Furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi; 

12. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii 

ierarhici, legi, H.C.L -uri, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern şi a termenelor 

stabilite prin rezoluţie; 
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13. Avizează şi contrasemnează documentele cu caracter juridic ale direcţiei; 

14. Redactează proiecte de contracte şi le contrasemnează în cazul încheierii acestora; 

15. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ spre avizare şi răspunde de 

legalitatea acestora; 

16. Redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, elaborează 

întâmpinări, obiecţiuni sau concluzii scrise care, cu aprobarea conducerii, vor fi transmise la 

instanţă în termen; 

17. Participă la procedura de achiziţie a contractelor de achiziţie publică de servicii juridice; 

18. Asigură consultanţă şi informare permanentă a personalului din direcţie; 

19. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi 

documentelor transmise de şeful ierarhic superior; 

20. Se informează permanent cu privire la modificările legislative şi informează structura interesată; 

21. În condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde 

de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, 

în vederea refacerii actului; 

22.  Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces; 

23.  Respectă procedurile de lucru elaborate prin procedura de control intern; 

24. În funcţie de complexitatea dosarelor, întocmeşte referat pentru angajare apărător pe care îl 

înaintează conducerii pentru aprobare; 

25.  În cazul în care este numit participă în comisiile de evaluare a ofertelor, în cazul procedurilor 

de achiziţie publică; 

26. Respectă programul de lucru conform Dispoziţiei nr. 332 din 01.07.2014 privind stabilirea 

programului de lucru şi accesului în instituţie al angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mangalia; 

27. Se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

28. Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă;  

29. Respectarea prevederilor cuprinse în: 

 Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF);  

 Codul de Conduitã a Funcţionarilor Publici – Legea 7/2004; 

 Contractul/Acordul colectiv de muncă valabil la nivelul instituţiei; 

 Dispoziţii, decizii, circulare şi hotărâri ale Conducerii; 

30. Loialitate faţă de instituţie şi conducere în executarea atribuţiilor de serviciu; 

31. Utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţia tehnică şi a dispoziţiilor primarului a 

aparaturii, echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea compartimentului în care işi desfaşoară 

activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă; 
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32. Cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor cu privire la activitatea ce o 

desfaşoară; 

33. Comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, 

asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bunã înţelegere; 

34. Inştiinţarea fãrã întarziere a şefului în momentul în care observă existenţa unor nereguli, abateri 

sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă şi acţionarea pentru diminuarea defectelor acestora şi 

pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului 

instituţiei; 

35. Îndeplinirea temporar sau permanent a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de Primarul 

municipiului Mangalia pentru buna desfăşurare a activităţii; 

36. Obligaţia de a completa şi depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, conform Legii 

176/2010; 

                           37. Comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi în relaţiile cu colegii; 

38. Menţinerea ordinii şi evidenţei în lucrãri, menţinerea ordinii şi curãţeniei la locul de muncă şi în 

spaţiile de folosinţă comună, menţinerea în stare de curăţenie a echipamentului, aparaturii şi 

mobilierului de la locul de muncă; 

39. Promovarea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi angajaţi şi oferirea sprijinului pentru realizarea 

obligaţiilor de serviciu, având un comportament adecvat, amabil şi colegial evitând crearea de stări 

conflictuale. 

 

 

 

 


