
Atribuţii Serviciul Contabilitate

1.  Lunar  primeşte  conturile  de  execuţie  ale  unităţilor,  le  verifică,  le  analizează  şi  întocmeşte 
execuţia pe ordonatori, în vederea încadrării în prevederea bugetară;
2. Lunar şi de câte ori este nevoie, primeşte cererile de alimentare a conturilor de la unităţile de 
subordonare locală, analizează structura acestora şi propune alimentarea conturilor în funcţie de 
prevederea bugetară;
3. Întocmeşte dispoziţii bugetare şi ordine de plată pentru plăţile ce se efectuează către ordonatorii 
terţiari;
4.  Realizează  zilnic  punctajul  la  venituri  şi  cheltuieli  între  situaţia  la  zi  şi  execuţia  Trezoreriei 
Municipiului Mangalia şi le confruntă cu extrasele de cont pentru capitolele de cheltuială, conform 
clasificaţiei bugetare;
5. Efectuarea de încasări şi plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de documente 
legal întocmite;
6. Ţine evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform prevederilor legale;
7. Eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitatea de încasatori şi gestionari;
8. Eliberarea garanţiilor de bună execuţie, în termenul prevăzut de legislaţie de la data încheierii  
proceselor verbale de recepţie a lucrărilor;
9. Înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod 
sistematic şi cronologic;
10. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori;
11.  Întocmirea  dispoziţiilor  de  plată  şi  încasare,  privind  acordarea  de  avansuri  spre  decontare, 
precum şi urmărirea decontării acestora;
12. Întocmirea filei cec pentru ridicări de sume din bancă, respectând plafoanele de plăţi, conform 
legislaţiei în vigoare;
13. Întocmirea şi verificarea balanţei de verificare lunară, avându-se în vedere concordanţa dintre 
conturile analitice şi sintetice;
14. Ţinerea evidenţei financiare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
15. Întocmirea şi ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice;
16. Elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată serviciului;
17. Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe toate documentele care stau la baza 
angajării plăţilor de către instituţie, precum şi a altor documente care necesită această viză;
18. Ţine evidenţa Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control preventiv;
19.Asigură arhivarea  şi  predarea  actelor  pe  care  le  întocmeşte  la  arhiva  primăriei,  conform 
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
20.Furnizează  date  de  specialitate  în  baza  Legii  nr.  544/2001,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;
21.Întocmirea Notei justificative privind cheltuielile cu salariile în învăţământ, creşe, indemnizaţii 
persoane cu handicap, ajutoare şi alte plăţi care se efectuează din capitolul 11 sume defalcate din 
TVA;
22.Operarea în sistemul naţional  de raportare – FOREXEBUG – balan a de verificare,  cont deț  
execu ie non-trezor;ț
23. inerea eviden ei conturilor reprezentând Ordinul 1792/2002 – Angajare Lichidare Ordona areȚ ț ț  
Plată;
24.  Asigură  transparen a  şi  comunicarea  către  autorită ile,  institu iile  publice  şi  persoaneleț ț ț  
interesate  a  actelor,  în condi iile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informa iile de interesț ț  
public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul func ionarilor publici cărora le-a fostț  
delegată această atribu ieț ; 
25. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..



Atribuţii Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni

1. Este creat pentru a fi în exclusivitate în slujba cetăţeanului, pentru a facilita rezolvarea în mod 
prompt, cu profesionalism problemele acestuia;
2. Efectuează activitatea de registratură, prin înregistrarea documentelor primite, într-un program 
informatic special destinat acestui scop;
3. Asigură reprezentarea fiecărui compartiment din cadrul Primăriei, prin persoane care primesc, 
verifică, înregistrează cereri şi dau informaţii cetăţenilor;
4.  Asigură expedierea documentaţiilor,  atunci  când este  obligatorie înmânarea acestora personal 
beneficiarului, expedierea facându-se pe bază de borderouri;
5. Asigură preluarea corespondenţei de la instanţele de judecată, Poşta Română, curieri şi poşta 
rapidă;
6. Asigură distribuirea documentelor pe compartimente, iar predarea se face pe bază de semnături la 
compartimentele instituţiei;
7. Justificarea către contabilitate a sumelor rezultate pe baza borderourilor care cuprind suma cu 
care a fost expediat fiecare plic în parte;
8. Confruntarea lunară a borderourilor şi sumelor cu Serviciul Contabilitate;
9. Se asigură de respectarea programului audienţelor;
10. Are obligaţia de a comunica, 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;
11. Asigură accesul gratuit şi permanent la informaţie, atât în domeniul administraţiei locale, cât şi 
din alte domenii de activitate;
12. Face tot  posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţean rezolvării  unei 
probleme personale sau comune unui grup;
13.  Face  tot  posibilul  pentru  e  evita  stresul  cetăţeanului,  generat  de  cele  mai  multe  ori  de 
imposibilitatea lui de a depista modalitatea de a obţine unele drepturi legale sau informaţii utile, 
îndrumându-1 către instituţia, serviciul sau persoana care îi poate rezolva problema;
14.  Asigură  arhivarea  şi  predarea  actelor  pe  care  le  întocmeşte  la  arhiva  primăriei,  conform 
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
15.  Asigură  transparen a  şi  comunicarea  către  autorită ile,  institu iile  publice  şi  persoaneleț ț ț  
interesate  a  actelor,  în condi iile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informa iile de interesț ț  
public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul func ionarilor publici cărora le-a fostț  
delegată această atribu ieț ; 
16. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..



Atribuţii Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice 
1. Primeşte solicitări de la persoane 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  transparen a  şi  comunicarea  către  autorită ile,  institu iile  publice  şi  persoaneleț ț ț  
interesate  a  actelor,  în condi iile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informa iile de interesț ț  
public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul func ionarilor publici cărora le-a fostț  
delegată această atribu ieț ; 
23. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..



Atribuţii Serviciul Management Proiecte

1. Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte pentru toate tipurile de programe specifice municipalităţii, în 
vederea atragerii finanţărilor nerambursabile şi a fondurilor operaţionale regionale şi sectoriale;
2. Asigurarea asistenţei şi consultanţei pentru propunerile de colaborare, în vederea obţinerii unor 
finanţări guvernamentale şi/sau externe, în colaborare cu departamentele municipalităţii;
3. Acordarea de asistenţă potenţialilor beneficiari ai programelor de finanţare externe, precum şi 
selectarea partenerilor pentru proiecte cofinanţate;
4.  Identificarea  unor  probleme  economice  şi  sociale  ale  municipiului  care  intră  sub  incidenţa 
asistenţei acordate de Uniunea Europeană;
5. Realizarea unei evidenţe a proiectelor derulate de către Consiliul Local şi Primăria Municipiului 
Mangalia în care părţile au fost solicitante sau partenere;
6. Identificarea, selectarea şi procurarea surselor informaţionale privitoare la proiecte, programe sau 
alte surse externe/interne de finanţare nerambursabilă;
7. Asigurarea managementului şi implementarea proiectelor şi programelor finanţate din fonduri 
provenind de la Uniunea Europeană;
8.  Monitorizarea  şi  evaluarea  proiectelor  şi  programelor  finanţate  din  fonduri  provenind  de  la 
Uniunea Europeană;
9. Contactarea şi colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, cât şi cu 
serviciile instituţiilor subordonate Consiliului Local Mangalia, în vederea culegerii de informaţii 
pentru crearea unei baze de date necesare elaborării şi fundamentării cererilor de finanţare privind 
accesarea fondurilor provenind de la Uniunea Europeană;
10.  Colaborarea  cu  instituţiile  care  acordă  finanţări  externe  şi  interne,  programelor  destinate 
administraţiei  publice  locale  şi  întocmirea  proiectelor  în  colaborare  cu  celelalte  direcţii  şi 
compartimente;
11. Stabilirea de legături cu diferite reţele, organizaţii neguvernamentale internaţionale în vederea 
participării la diferite acţiuni comune, schimburi de experienţă şi de bune practici;
12. Menţinerea şi dezvoltarea, în condiţiile legii, a relaţiilor de colaborare, cooperare sau asociere 
cu persoane juridice române sau străine şi alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
13.  Asigură  transparen a  şi  comunicarea  către  autorită ile,  institu iile  publice  şi  persoaneleț ț ț  
interesate  a  actelor,  în condi iile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informa iile de interesț ț  
public,  cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul func ionarilor publici cărora le-a fostț  
delegată această atribu ieț ; 
14. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..


