
Atribuţiile principale ale Compartimentului Juridic:
1. Acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile;
2. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea direcţiei;
3.  Acordă  asistenţă,  consultanţă  şi  reprezentare  juridică  direcţiei  în  slujba  căreia  îşi  desfăşoară
activitatea;
4. Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către
direcţie;
5. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
6. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre vizare;
7. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul
unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări
privesc activitatea direcţiei;
8. Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări înregistrate la sediul direcţiei;
9.  Întocmeşte  întâmpinări  şi  interogatorii,  formulează  apeluri,  recursuri  şi  face  propuneri  privind
promovarea  căilor  extraordinare  de atac  în cauzele  aflate  pe rolul  instanţelor  judecătoreşti  în  care
direcţia este parte;
10. Ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor întocmite sau avizate;
11. Informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de
activitate al direcţiei;
12. Avizează contracte, convenţiile şi protocoalele încheiate de către direcţie cu alte persoane fizice sau
juridice;
13.  Răspunde  de  transmiterea  în  termen,  într-o  formă  corectă  şi  completă  a  informaţiilor  şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
14.  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;
15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

Atribuţiile principale ale Biroului Investiţii  :

1.  Întocmeşte  notele  de  fundamentare,  rapoartele  de  specialitate,  referatele  şi  dispoziţiile
primarului  pentru  aprobarea  modificărilor  din  cadrul  capitolelor  de  cheltuieli  bugetare  a
listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget;
2.  Întocmeşte  rapoarte  de  specialitate  şi  proiecte  de  hotărâre  în  vederea  aprobării  de  către
Consiliul  Local  al  municipiului  Mangalia,  a  documentaţiilor  tehnico-economice  ale
obiectivelor  de investiţii  noi  indiferent  de sursa de finanaţare  pentru Primăria  Municipiului
Mangalia şi pentru instituţiile subordonate Consiliului Local;
3. Urmăreşte realizarea investiţiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiţii  cu finanţare
parţială  sau integrală  de la  buget  pentru Primăria  Municipiului  Mangalia,  precum şi  pentru
instituţiile  subordonate Consiliului  Local  întocmind,  lunar  şi  de către  ori  este  cazul  situaţii
privind realizarea lor;
4.  Raportează  trimestrial,  anual  şi  de câte  ori  sunt solicitări  privind investiţiile  realizate  de
Primăria  Municipiului  Mangalia  în  cursul  unui  an  bugetar,  pentru  Direcţia  Judeţeană  de
Statistică Constanţa, Instituţia Prefectului, etc.;
5. Întocmeşte rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiţii, în
urma solicitării conducerii Primăriei Municipiului Mangalia şi a Consiliului Local;
6.  Verificarea  şi  urmărirea  realizării  proiectării  documentaţiile  tehnico-economice  pentru
toate  fazele  de  proiectare,  acceptându-se  la  plată  numai  dacă  acestea  corespund  condiţiilor
tehnice şi de calitate şi dacă se încadrează în standarde, normative şi legislaţie;
7.  Asigură  secretariatul  şi  pune  la  dispoziţia  comisiei  de  recepţie  a  documentaţiilor  de
proiectare,  în  vederea  verificării  şi  recepţionării  acestora,  dacă  corespund  în  întregime  cu
prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, standarde, reglementări,
etc.;



8. Monitorizarea lucrărilor de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea
obţinerii  avizelor/  acordurilor,  contract,  valoare  acte  adiţionale,  termene  de  proiectare,
proiectant, stadii fizice, plăţi, alte evenimente ale proiectării;
9.  Asigurarea  obţinerii,  unde  este  cazul,  a  acordurilor/avizelor  necesare,  obţinerea
certificatelor  de  urbanism/autorizaţiilor  de  construire,  prin  depunerea  documentaţiilor
necesare  obţinerii  certificatelor  de  urbanism,  acordurilor/avizelor  necesare,  precum  şi  a
autorizaţiilor de construire, asigură urmărirea procedurilor de obţinere a acestora; 
10.  Asigurarea  predării  autorizaţiilor  de construire  către  structurile  Direcţiei  Urbanism în a
căror domeniu de competenţă se află investiţia, în vederea demarării lucrărilor de execuţie;
11.  Întocmirea  de  adrese  de  înaintare,  referate  pentru  plata  taxelor  privind  diferite  avize
solicitate în certificatele de urbanism;
12.  Înaintarea  către  Compartimentul  Juridic  a  rapoartelor  de  specialitate,  proiectelor  de
hotărâri,  notelor  de  fundamentare  privind  investiţiile  care  necesită  aprobarea  Consiliului
Local;
13.  Predarea  documentaţiei  pentru  licitare  în  vederea  contractării  execuţiei  lucrărilor,
întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziţie, punerea la
dispoziţia  Biroului  Achiziţii  Publice  a  documentaţiei  necesare  în  format  scris  şi  electronic,
pentru postarea lor pe SEAP;
14.  Redactează  formularele  tip  privind:  avize/proces-verbal  de  recepţie  la  terminarea
lucrărilor, etc.;
15.  Participă  la  recepţia  pe  faze  determinante  a  lucrărilor  ce  devin  ascunse  care  se  vor
consemna în procese-verbale, conform legislaţiei în vigoare;
16.  Participă  în  comisiile  de  recepţie  constituite  pentru  lucrări  pentru  care  au  fost  emise
ordine de începerea lucrărilor în baza autorizaţiiilor de construire;
17.  Asigură  verificarea  sesizărilor  repartizate,  redactarea  şi  transmiterea  răspunsurilor  la
sesizările petenţilor, răspunde de soluţionarea adreselor şi petiţiilor, în termenul prevăzut de
legislaţia în vigoare;
18. Asigură arhivarea şi  predarea actelor  pe care le întocmeşte la arhiva primăriei,  conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
19. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..


