
 

ATRIBUȚII 

 COMPARTIMENTUL JURIDIC – DIRECȚIA TURISM ȘI MEDIUL DE AFACERI 

 

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 director, 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 

juridice, 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. Avizează şi contrasemnează documentele cu caracter juridic ale direcţiei; 

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

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

legalitatea acestora; 

15. 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; 

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

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

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

documentelor transmise de şeful ierarhic superior; 

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

20. 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; 

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

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

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

înaintează conducerii pentru aprobare; 

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

de achiziţie publică; 

25. Întocmeşte referate de specialitate necesare dezbaterii în comisiile de specialitate a 

proiectelor de hotărâre specifice competenţelor direcţiei şi dispozițiile specifice activității 

directiei, în vederea semnării acestora de către Primar;  

26. 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;  

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

 

 



 

ATRIBUȚII 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

 

 

În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:  

a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, 

stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea 

reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele în cauză;  

b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele 

care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;  

c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor 

internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile 

de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar  din  

zona de responsabilitate şi înmânează  documentele solicitate;  

d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, 

în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;  

e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare, înscrise în 

formularele necesare eliberării actelor de identitate şi preluate în Registrul Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor; 

f) răspunde de corectitudinea datelor preluate din comunicările autorităţilor sau 

instituţiilor prevăzute de lege şi  înscrise în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor; 

g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;  

h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către 

cetăţeni, cu respectarea prevederilor legale;  

i) efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la 

schimbarea numelui pe cale administrativă, în cond iţiile în care lucrătorul de stare 

civilă nu are posibilitatea de a le efectua;  

j) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia 

prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării 

măsurilor legale ce se impun; 

k) colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de 

acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de 

cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de 

evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia 

locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;  

l) asigură colaborarea şi schimbul permanent de infor maţii cu unităţile operative ale 

M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în 

temeiul legii; 

m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, 

Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice, cu 

respectarea prevederilor legale; 

n) în colaborare cu structurile M.A.I. sau poliţia locală desfăşoară activităţi specifice 

pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea unui act de 

identitate în termenul prevăzut de lege;  

o) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi 

sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;  

p) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de 

lucru etc.; 

q) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial, 

semestrial (analiza petiţiilor şi  audienţelor) şi anual în cadrul serviciului  

r) completează la cererea persoanelor fiz ice sau a instituţiilor cu atribuţii în domeniul 



asistenţei sociale Formularul E401;  

s) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele -verbale de 

scădere din gestiune; 

t) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;  

u) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale 

manuale; 

v) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi 

securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;  

w) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;  

x) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţ iunilor 

care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;  

y) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;  

z) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, 

reglementate prin acte normative. 


