
 

Atribuţiile principale ale Serviciului Venituri Persoane Juridice: 

1. Constată şi stabileşte toate categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de 

persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;  

2.Verifică modul de completare a declaraţiilor de către contribuabili, urmărind respectarea 

datelor din actele de proprietate, existenţa tuturor informaţiilor necesare determinării corecte 

a impozitelor şi taxelor; 

3. 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; 

4. Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într -un 

dosar fiscal unic; 

5. Asigură prelucrarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;  

6. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din 

documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;  

7. Desfăşoară activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor, fiecare salariat având 

răspundere materială sau penală, după caz, pentru operaţiunile financiare pe care le operează;  

8. Asigură încasarea taxelor speciale datorate de persoane juridice, stabilite prin H.C.L.;  

9. Operează în baza de date ordinele de plată, pe plătitori şi categorii de impozite şi taxe de 

la persoane juridice; 

10. Întocmeşte certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice;  

11. Propune în condiţiile prevăzute de lege restituirea de impozite şi taxe, compensări între 

impozitele şi taxele locale; 

12. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale;  

13. Întocmeşte referatele de specialitate şi expunerile de motive la proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local în domeniul stabilirii impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului 

propriu al acestuia datorate de persoane juridice;  

14. Întocmeşte şi înaintează directorului centralizatorul listelor de rămăşiţe şi de suprasolviri 

pe feluri de impozite şi taxe; 

15. Analizează, verifică şi prezintă directorului în cadrul competenţelor sale propuneri în 

legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, restituiri de impozite, taxe şi majorări 

de întârziere, în vederea propunerii acestor măsuri spre aprobare Consiliului Local;  

16. Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a majorărilor de 

întârziere şi asupra încasării impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului Consiliului 

Local; 

17. Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătura cu verificarea, constatarea şi 

stabilirea impozitelor, taxelor şi altor venituri cuvenite;  

18. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în actele normative, în cazul 

încălcării legislaţiei fiscale de către contribuabili şi ia măsuri pentru înlăturarea deficien ţelor 

apărute; 

19 Funcţionarii Serviciului/Compartimentului asigură asistenţa contribuabililor, la solicitarea 

acestora, personal, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicaţie, pentru completarea 

declaraţiilor de impunere şi a documentelor fiscale, în vederea depunerii şi înregistrării 

acestora ; 

20. Funcţionarii Serviciului/Compartimentului comunică procesul verbal/decizia de impunere 

contribuabililor, cu privire la debitele stabilite;  

21. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului înştiinţează contr ibuabilii cu privire la erorile 

identificate în declaraţiile depuse, rezultate din conţinutul actelor anexate la acestea;  

22. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului prezintă persoanei însărcinate cu viza 

C.F.P.P. rapoartele zilnice corespunzătoare domeniului lor de activitate, cu privire la 

operaţiunile de debitări, scăderi, compensări, restituiri, în vederea exercitării controlului 

asupra legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor;  

23. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului verifică şi actualizează permanent elementele 

de identificare ale contribuabililor; urmăresc permanent înscrierea în registrul rol, în orice 



act translativ al dreptului de proprietate, în matricole, în declaraţiile fiscale, în cererile de 

certificate şi adeverinţe precum şi în alte documente, a codului de identificare fiscală – codul 

numeric personal, adresa domiciliului fiscal precum şi a clădirilor, terenurilor deţinute în 

proprietate sau în folosinţă; 

24. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului care desfăşoară  activitate de încasare 

impozite şi taxe depun sumele încasate la casieria unităţii administrativ -teritoriale, în 

termenul prevăzut de actele normative în vigoare;  

25. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului au obligaţia de a consulta zilnic căsuţa de e -

mail şi de a răspunde prompt solicitărilor comunicate prin acest mod ;  

26. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului efectuează deplasări pe teren în interesul 

serviciului.  

27. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului înregistrează biletele prezentate de 

organizatorii de spectacole, vizează şi semnează carnetele şi urmăresc încasarea de la 

organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate;  

28. Funcţionarii Serviciului/ Compartimentului întocmesc referate de necesitate pentru 

achiziţia de produse, lucrări sau servicii;  

29. Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la 

depunerea şi încasarea debitelor;  

30. Asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele 

interesate  a  actelor,  în condițiile Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de 

interes public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcționarilor publici 

cărora le-a fost delegată această atribuție ; 

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

desfăşurare a manifestărilor organizate cu ocazia diferitelor evenimente;  

17. Acordă informaţii de specialitate compartimentelor funcţionale în legătură cu problemele 

specifice organizării evenimentelor; 

18. Primirea, verificarea, ţinerea evidenţei şi analizarea documentaţiilor înaintate de 

persoanele fizice şi juridice în vederea organizării de evenimente;  

19. Mediatizarea din timp a evenimentelor ce urmează a fi organizate;  

20. Primirea, verificarea documentelor şi ţinerea evidenţei propunerilor în vederea 

organizării de evenimente; 

21. Monitorizarea derulării evenimentelor;  

22. Elaborarea de proiecte referitoare la actualizarea H.C.L. -urilor, în vederea aplicării 

legislaţiei ce stă la baza organizării de evenimente;  

23. Organizarea şi realizarea tuturor activităţilor necesare atribuirii contractelor necesare 

organizării evenimentelor; 

24. Primirea şi soluţionarea oportună a solicitărilor (cereri, reclamaţii şi sesizări) referitoare 

la Serviciul de Organizare Evenimente; 

25. Pregătirea, elaborarea şi traducerea documentelor necesare pentru înfrăţiri, convenţii, 

congrese şi alte acţiuni internaţionale;  

 

Atribuţiile principale ale Biroului Executare Silită Creanţe: 

1. 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;  

2. Întocmirea titlurilor de creanţă şi a titlurilor executorii în baza cărora se declanşează 

procedura şi se efectuează operaţiunile de urmărire şi executare silită;  

3. Întocmirea şi comunicarea somaţiilor de plată; 

4. Evidenţierea şi urmărirea debitelor restante primite spre urmărire şi elaborarea de 

propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante;  

5. 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;  



6. Întocmirea dosarelor pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi 

asigurarea respectării prevederilor legale privind identificarea debitelo r, confirmarea şi 

debitarea amenzilor, despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local;  

7. Întocmirea şi verificarea documentaţiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili şi 

prezentarea lor spre aprobare; 

8. 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;  

9. 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;  

10. Solicitarea instituirii măsurilor asigurătorii, atunci când este necesar;  

11. Colaborarea cu toate organele competente în vederea depistării tuturor bunurilor mobile 

şi imobile urmăribile ale debitorilor;  

12. Efectuarea de cercetări pentru identificarea sediului sau domiciliului debitorilor;  

13. Aplicarea măsurilor de executare silită asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea 

debitorilor, precum şi asupra veniturilor urmăribile, potrivit legii;  

14. Urmărirea procedurii de executare silită pornită de către executorii judecătoreşti şi de 

către celelalte organe de executare;  

15. Urmărirea procedurii de reorganizare judiciară şi de faliment pornite împotriva 

societăţilor şi participarea la şedinţele de judecată şi reprezentarea autorităţii în materie;  

16. Întocmirea şi verificarea documentaţiilor şi propunerilor privind debitorii insolvabili;  

17. Asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele 

interesate  a  actelor,  în condițiile Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de 

interes public,  cu modificările şi completările ulterioare,  cu sprijinul funcționarilor publici 

cărora le-a fost delegată această atribuție ;  

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

  

Atribuţiile principale ale Biroului Inspecţie Fiscală 

1. Întocmeşte proiectul anual de control şi îl transmite conducerii instituţiei în vederea 

aprobării;  

2. Întocmeşte, până la sfârşitul fiecărei luni, planul lunar de control aferent lunii următoare, 

în baza programului anual de control şi a listelor de verificare elaborate de birou l de 

inspecţie fiscală cu aprobarea conducerii instituţiei;  

3. Efectuează, pe raza municipiului Mangalia a activităţii de inspecţie fiscală, controale;  

4. Efectuează verificări inopinate la contribuabilii persoane fizice şi juridice pentru stabilirea 

corectă a impozitelor şi taxelor locale datorate;  

5. Răspunde de organizarea şi efectuarea constatărilor faptice, pentru identificarea 

contribuabililor, în vederea verificării acestora prin prisma surselor impozabile sau taxabile 

(clădiri, terenuri, mijloace de transport, etc.) sau a activităţilor producătoare de venituri 

impozabile (spectacole, activităţi hoteliere, sampling, etc.);  

6. Verifică corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor 

fiscale, corelarea datelor din declaraţiile fiscale cu datele din evidenţa contabilă, din 

registrele contribuabilului sau din orice alte documente justificative existente;  

7. Stabileşte, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, 

diferenţele datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau 

stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale;  

8. Estimează baza de impunere, dacă este cazul, menţionând în actul de inspecţie fiscală 

motivele de fapt şi temeiul legal care au determinat folosirea estimării, precum şi criteriile de 

estimare;  

9. Răspunde de stabilirea, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii 

fiscale, diferenţe de obligaţii fiscale de plata, precum şi obligaţii fiscale accesorii aferente 

acestora; 

10. Aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru nerespectarea obligaţiilor fiscale;  



11. Colaborează cu toate instituţiile care deţin informaţii relevante pentru stabilirea 

obligaţiilor fiscale (organele cu atribuţii privind colectarea impozitelor şi taxelor locale sau 

cu gestionarea raportărilor contabile ex: site-ul Ministerului Finanţelor, port ONRC – 

RECOM online, BPI, internet, etc.), date despre evidenţa persoanelor fizice sau juridice, 

precum şi cu organe ale administraţiei centrale  sau locale care emit sau elaborează acte 

normative în domeniul fiscal, precum şi cu alte instituţii, conform prevederilor şi în limitele 

legii; 

12. Aplică, utilizează şi respectă procedurile şi formularistica prevăzută de legislaţia fiscală 

şi de reglementările interne ale instituţiei;  

13. Transmite către contribuabil, prin orice mijloace de comunicare, deciziile de impunere, 

respectiv actele de control; 

14. Transmite către serviciul venituri persoane fizice şi serviciului venituri persoane juridice, 

după caz, a actelor de control întocmite în vederea informării acestora;  

15. Transmite biroului de executare silită, în termen de 48 ore de la expirarea termenului de 

plată prevăzut de legislaţia în vigoare, deciziile de impunere emise;  

16. Răspunde de redactarea actelor premergătoare inspecţiei fiscale (avize de inspecţie fiscală şi 

ordine de serviciu) conform programărilor şi urmăreşte transmiterea acestora către contribuabili;  

17. Răspunde de corectitudinea analizei şi evaluării informaţiilor fiscale obţinute  în timpul 

verificării;  

18. Solicită informaţii de la terţi, dacă este cazul;  

19. Răspunde şi urmăreşte ca la finalizarea acţiunilor de control constatările să fie redactate  

într-un raport de inspecţie fiscală scris şi supus aprobărilor conform procedurilor legale.  La 

finalizarea raportului fiscal se redactează deciziile de impunere sau decizile privind 

nemodificarea bazei de impunere; 

20. Urmăreşte şi răspunde pentru transmiterea către contribuabil prin orice mijloace de 

comunicare a deciziilor de impunere, respectiv al actelor de control; 

21. Asigură elaborarea, difuzarea și respectarea procedurilor operaționale;  

22. Răspunde în scris la petițiile contribuabililor în termenul legal;  

23. Colaborează, în mod frecvent cu serviciile cu atribuţii privind impu nerea contribuabililor 

persoane fizice şi juridice, respectiv biroul de recuperare a creanţelor, în mod ocazional cu 

celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul instituţiei;  

24. Asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele 

interesate  a  actelor,  în condițiile Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de 

interes public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcționarilor publici 

cărora le-a fost delegată această atribuție, urmându-se ”Procedura gestionării şi comunicării 

informațiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru generale pct. 

3.1;  

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

 

Atribuţiile principale ale Biroului Urmărire Contracte, Fond Locativ 

1. Ţine evidenţa contractelor de vânzare-cumpărare, concesiune, închiriere, superficie, etc. 

emite facturi pentru contractele de concesiune, închiriere, superficie etc. şi le comunică 

debitorilor; 

2. Întocmeşte contracte de concesiune, închiriere etc, acte adiţionale la contracte;  

3. Răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc 

sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric personal, pe baza documentelor şi datelor 

prezentate la ghişeu; 

4. Întocmeşte şi gestionează baza de date reală şi actualizată, inclusiv în format electronic, a 

contractelor de concesiune, închiriere, etc. pentru imobilele proprietate publică sau privată a 

municipiului; 

5. Colaborează şi conlucrează pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate direcţiile 

de specialitate din cadrul primăriei;  



6. Întocmeşte referate de specialitate şi expuneri de motive la proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local în domeniul reglementării contractelor de concesiune, închiriere etc. pentru 

imobilele proprietate publică sau privată a municipiului;  

7. Întocmeşte şi înaintează directorului executiv centralizatorul listelor de rămăşiţe şi de 

suprasolviri pe tipuri de contracte; 

8. Analizează, verifică şi prezintă directorului executiv, în cadrul competenţelor sale, 

propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, restituiri de redevenţe, 

chirii etc. şi penalităţi de întârziere, în vederea propunerii acestor măsuri spre aprobare 

Consiliului Local; 

9. Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a penalităţilor de 

întârziere şi asupra încasării redevenţelor, chiriilor şi a altor venituri ale bugetului local;  

10. Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi 

stabilirea altor venituri ale bugetului local;  

11. Gestionează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Primăria 

Municipiului Mangalia este parte şi activităţile conexe;  

12. Reprezintă în instanţă interesele Primăriei Municipiului Mangalia;  

13. Răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc 

sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric personal, pe baza documentelor şi datelor 

prezentate la ghişeu; 

14. Ţine evidenţa chiriilor, nominal pentru fiecare persoană fizică în parte şi urmăreşte 

plăţile efectuate de acestea; 

15. Urmăreşte şi răspunde de întocmirea şi transmiterea adreselor, înştiinţărilor şi 

notificărilor, precum şi a altor documente în vederea derulării în bune condiţii a contractelor, 

atât prin poştă, cât şi pe teren, în termenele legale;  

16. Urmăreşte şi analizează permanent situaţia debitelor restante pe contribuabili şi ia măsuri 

pentru încasarea acestora; 

17. Verifică periodic împreună cu comisia de verificare a locuinţelor modul în care chiriaşul 

întreţine locuinţa, comunică constatările de încălcare a clauzelor contractuale, în vederea 

luării măsurilor de remediere; 

18. Asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice ş i persoanele 

interesate  a  actelor,  în condițiile Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de 

interes public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcționarilor publici 

cărora le-a fost delegată această atribuție,  urmându-se ”Procedura gestionării şi comunicării 

informațiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru generale pct. 

3.1;  

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

 

Atribuţiile principale ale Compartimentul Urbanism şi  Autorizaţii de Construire 

1. Verificarea şi înregistrarea documentaţiilor tehnice prezentate de beneficiari;  

2. Verificarea pe teren a legalităţii documentaţiilor tehnice prezentate;  

3. Colaborarea cu toate serviciile privind avizarea actelor şi documentaţiilor tehnice 

prezentate pentru autorizare; 

4. Întocmirea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de 

demolare, autorizaţiilor pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului  public şi/sau 

privat, certificatelor de urbanism pentru lucrări de prima necesitate în cazuri de avarii, 

autorizaţiilor de construire pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarie, autorizaţiile 

de scoatere temporară din folosinţă a domeniului public; 

5. Primirea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor - verbale de recepţie şi 

notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;  

6. Înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor eliberate (autorizaţii de construire, 

autorizaţii de demolare, certificate de urbanism,  note de constatare a demolărilor);  

7. Înregistrarea în calculator a evidenţei lucrărilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota 

de regularizare a taxei la autorizaţiilor de construire şi proces-verbal de recepţie; 



8. Inventarierea lucrărilor autorizate şi pregătirea documentaţiilor tehnice în vederea 

arhivării; 

9. Eliberarea răspunsurilor la cereri, sesizări ale unor cetăţeni cu privire la unele aspecte de 

legalitate a autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de demolare, procese-verbale de 

recepţie eliberate; 

10. Operarea pe calculator a tuturor cererilor primite şi înregistrate, prelucrarea periodică a 

acestora în funcţie de cerinţele lucrării;  

11. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform 

Nomenclatorului arhivistic aprobat; 

12. Asigură transparența şi comunicarea către autoritățile, instituțiile publice şi persoanele 

interesate  a  actelor,  în condițiile Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la informațiile de 

interes public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcționarilor publici 

cărora le-a fost delegată această atribuție,  urmându-se ”Procedura gestionării şi comunicării 

informațiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru generale pct. 

3.1;  

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

 


