
Atribuţiile principale ale Compartimentului Juridic   –   Direcţia Turism şi 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.



Atribuţiile principale ale compartimentului:
1. Acordă consultanţă  juridică în domeniul urbanismului; 
2. Verifică şi întocmeşte diverse documente ce necesită semnătura consilierului juridic în cadrul
direcţiei;
3. Soluţionează adresele care îi sunt repartizate de către şeful  ierarhic superior 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 direcţ iei  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;
12.  Acordă  consultanţă  juridică  în  problemele  juridice  specifice  activităţii  direcţiei  şi
întocmeşte referate de specialitate pentru Comisia de Urbanism, Amenajare a Teritoriului
şi Juridică;
13.  Întocmeşte  referate  de  specialitate  necesare  dezbaterii  în  comisiile  de  specialitate  a
proiectelor  de  hotărâre  specifice  competenţelor  direcţiei  şi  proiectele  de  dispoziţii,  în
vederea semnării acestora de către Primar;
14. 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;  
15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

Atribuţiile principale ale Compartimentului Juridic   –   Direcţia   Urbanism şi Amenajare a Teritoriului:
1. Acordă consultanţă  juridică în domeniul urbanismului; 
2. Verifică şi întocmeşte diverse documente ce necesită semnătura consilierului juridic în cadrul
direcţiei;
3. Soluţionează adresele care îi sunt repartizate de către şeful  ierarhic superior 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 direcţ iei  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;
12. Acordă consultanţă juridică în problemele juridice specifice activităţii direcţiei şi 
întocmeşte referate de specialitate pentru Comisia de Urbanism, Amenajare a Teritoriului 
şi Juridică;



13.  Întocmeşte  referate  de  specialitate  necesare  dezbaterii  în  comisiile  de  specialitate  a
proiectelor  de  hotărâre  specifice  competenţelor  direcţiei  şi  proiectele  de  dispoziţii,  în
vederea semnării acestora de către Primar;
14. 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;  
15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

Atribuţiile principale ale biroului   -   Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice  :
1.  Primeşte solicitări  de la persoanele fizice sau juridice în vederea obţinerii  autorizaţiei
de  construire  referitoare  la  branşamentele  la  reţeaua  de  apă,  canalizare,  gaze  naturale,
alimentare cu energie electrică, telefonizare;
2. Verifică actele depuse de persoanele fizice sau juridice în vederea obţinerii autorizaţiei
de  construire  referitoare  la  branşamentele  la  reţeaua  de  apă,  canalizare,  gaze  naturale,
alimentare cu energie electrică, telefonizare;
3.  Îndrumă persoanele fizice sau juridice  pentru achitarea taxelor  speciale către casieria
Primăriei Municipiului Mangalia, conform tarifelor aprobate prin acte administrative;
4.  Eliberează  avizele  necesare  obţinerii  autorizaţiei  de  construire  persoanelor  fizice  sau
juridice după  achitarea taxelor speciale;
5.  Monitorizează  consumurile  energetice  şi  de  gaze  naturale,  aferente  obiectivelor
monitorizate;
6.  Realizează  şi  actualizează  baza  de  date  energetice  şi  de  consum de  gaze  naturale  cu
indexurile  şi  datele  de  identificare  ale  fiecărui  punct  de  consum,  în  conformitate  cu
prevederile legale, urmăreşte dinamica consumului specific;
7. Urmăreşte şi răspunde de asigurarea bunei funcţionării a iluminatului public, calitativ şi
cantitativ;
8.  Întocmeşte  procese-verbale  şi  note  de  control  prin  care  consemnează  deficienţele  din
teren stabilind termenul de remediere şi urmăreşte soluţionarea acestora;
9. Verifică în teren şi semnează situaţiile de lucrări lunare pentru întreţinerea iluminatului
public, precum şi cele realizate pentru înlocuire de echipamente;
10.  Urmăreşte  lucrările  de  iluminat  ornamental  de  sărbători  şi  semnează  situaţiile  de
lucrări aferente;
11.  Verifică,  controlează  şi  coordonează  lucrări  privind  întreţinerea,  repararea  şi
executarea  de  lucrări  noi  la  mobilierul  urban  amplasat  pe  domeniul  public,  confecţii
metalice,  pavaje,  încadrari  cu  borduri,  platforme  din  beton  nearmat  pe  domeniul  public,
amenajare locuri de joacă în zonele verzi şi pe alte terenuri aparţinând domeniului public
din Municipiul Mangalia, care nu sunt în administrarea altor persoane juridice; 
12.  Asigură şi  răspunde de  urmărirea  şi  identificarea  căilor  de  circulaţie  rutieră  pe  care
starea  carosabilului  modernizat  sau  nemodernizat,  a  dotărilor  aferente  reţelelor  edilitare
din  carosabil,  lipsa  semnelor  de  circulaţie,  marcajelor  rutiere,  limitatoarelor  de  viteză,
semafoarelor  existente  sau  lipsa  unor  astfel  de  dotări  legale  şi  necesare  raportat  la
condiţiile de trafic/vizibilitate/zona/categorie de drum sau deteriorarea tehnică a acestora,
reprezintă risc pentru siguranţa participanţilor la trafic;
13. Întocmeşte necesarul  de lucrări,  reparaţii,  modernizări  în  ceea ce priveşte  trama stradală  în
Municipiul Mangalia cu staţiunile aferente;
14. Coordonează şi verifică activitatea de administrare a contractelor de întreţinere a tramei stradale
în Municipiul Mangalia;
15. Urmăreşte execuţia lucrărilor în baza contractelor încheiate de Municipiul Mangalia;
16. Urmăreşte respectarea condiţiilor de cantitate la lucrările şi serviciile prestate de terţi;
17.  Urmăreşte  respectarea  clauzelor  contractuale  ale  contractelor  de  achiziţii  încheiate  de
Municipiul Mangalia;
18. Urmăreşte lucrările ce se efectuează în baza contractelor de achiziţii;



19. Întocmeşte note de constatare şi  referate  privind stadiul tramei  stradale  ori  de câte  ori  este
nevoie;
20. Urmăreşte execuţia lucrărilor de tramă stradală împreună cu dirigintele de şantier;
21. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
22. 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; 
23. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..


