
Atribuţii principale:
1. Organizează activitatea serviciului şi repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu pentru
fiecare angajat;
2.  Are  iniţiativă  şi  ia  măsuri,  după  caz,  în  rezolvarea  măsurilor  specifice  domeni ului de
activitate al serviciului;
3. Instruieşte personalul din subordine cu privire la aplicarea legislaţiei şi a modificărilor legislative din
domeniu, comunicate prin grija Compartimentului juridic din cadrul direcţiei, ori de câte ori situaţia o
impune;
4.  Îndrumă,  urmăreşte  şi  verifică  permanent  utilizarea  eficientă  a  programului  de  lucru,
preocuparea  fiecărui  angajat  în  rezolvarea  legală,  corespunzătoare  şi  de  calitate  a  tuturor
sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;
5. Urmăreşte şi analizează activităţile restante, pe care le redistribuie în cazul în care personalul se află
în imposibilitatea de a le realiza în termenul stabilit de lege sau reglementări interne şi dispune măsuri
proactive, preventive sau corective, după caz, pentru eliminarea riscurilor identificate;
6. Analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea
îmbunătăţirii activităţii structurii pe care o coordonează,
7. Stabileşte obiectivele individuale pentru personalul de execuţie din subordine;
8. Evaluează performanţele individuale ale personalului din subordine; 
9. Urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;
10. Verifică respectarea programului de lucru şi prezenţa la serviciu a personalului din subordine;
11. Aprobă programările de concediu de odihnă cu asigurarea funcţionării în bune condiţii a serviciului
pentru întreaga perioadă a anului şi le comunică Serviciului Resurse Umane şi S.S.M.;
12. Aprobă cererile de concediu de odihnă pentru personalul din subordine cu respectarea programării
aprobate, monitorizează prezenţa în instituţie a personalului din subordine şi deplasarea acestuia în
afara instituției pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
13.  Solicită  lunar  şi  anual  raportul  de  activitate,  pe  cale  ierarhică,  rapoartele  de  activitate  ale
personalului din subordine, întocmeşte şi prezintă primarului raportul centralizat de activitate;
14. Analizează periodic activitatea personalului din subordine, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi
calitativ, 
15. Propune şi după caz, ia măsuri în vederea îmbunătăţirii  activităţii  din cadrul serviciului,
colaborează  şi  conlucrează  cu  celelalte  compartimente  din  cadrul  Primăriei,  răspunzând  cu
promtitudine la solicitările acestora;
16.  Răspunde,  conform  reglementărilor  în  vigoare  faţă  de  şeful  ierarhic  superior,  pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor şi atribuţiilor care revin serviciului pe
care îl conduce;
17.Transmite  la  solicitarea  Serviciului  Resurse  Umane-Salarizare  şi  S.S.M.,  în  termenul
prevăzut, propuneri pentru proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare, referate de
fundamentare a acestor propuneri;
18. Comunică Serviciului Resurse Umane şi S.S.M. orice modificare intervenită în atribuţiile
specifice  domeniului  de activitate,  urmare  a  punerii  în  aplicare a  legislaţiei  apărute  ulterior
aprobării  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare,  precum şi  aplicării,  conform legii,  a
hotărârilor Consiliului local al municipiului Mangalia şi dispoziţiilor Primarului municipiului
Mangalia  şi  actualizează,  ori  de  câte  ori  este  cazul,  urmare  modificărilor  intervenite  în
atribuţiile serviciului, fişa postului personalului acestora;
19. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului local al municipiului Mangalia şi dispoziţii
ale  primarului  municipiului  Mangalia  care  vizează  activitatea  serviciului,  fac  propuneri  de
modificare şi completare, de actualizare şi/sau de abrogare sau revocare a acestora, după caz,
şi întocmesc rapoartele de specialitate sau referatele de fundamentare;
20. Susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere în



şedinţa  de  Consiliu  Local  şi  răspund la  întrebările  şi  interpelările  consilierilor  locali,  în  condiţiile
stabilite de lege;
21.  Întocmeşte  sau  participă  la  întocmirea  instrumentelor  de  prezentare  şi  motivare  a
proiectelor  cu  caracter  normativ,  expuneri  de  motive  pentru  proiectele  de  hotărâre  a
consiliului local, studii de impact;
22.  Răspunde de  creşterea  gradului  de  competenţă  profesională  şi  asigurarea  unui  comportament
corect în relaţia cu cetăţenii şi operatorii economici, în scopul creşterii prestigiului instituţiei;
23.  Stabileşte  sistemul  de  circulaţie  a  datelor,  informaţiilor  şi  documentelor  în  cadrul
serviciului şi a celor care intră şi ies la nivelul acestuia;
24.  Asigură şi  pun la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorică,  altele
decât cel pe care îl coordonează şi conduc, în termen de  5 zile de la data solicitării de către
acestea,  toate informaţiile şi  documentele pe care le deţin,  precum şi un punct de vedere de
specialitate,  necesare  soluţionării  cererilor,  petiţiilor,  reclamaţiilor,  etc.,  acţiunilor  şi
întâmpinărilor  aliate  pe  rolul  instanţelor  judecătoreşti  precum  şi  îndeplinirii  atribuţiilor
prevăzute în Regulament;
25. Întocmeşte şi înaintează foile colective de pontaj la Serviciul Resurse Umane şi S.S.M.;
26.  Efectuează instruirea personalului din subordine din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în
muncă;
27.  Se  prezintă  la  controlul  medical  la  angajare,  periodic  sau  la  reluarea  activităţii  şi  verifică
prezentarea personalului din subordine la controlul medicului de medicina muncii;
28. Îşi dă acordul cu privire la detaşarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecţionarea profesională a
personalului pe care îl coordonează;
29.  Gestionează  şi  răspunde de păstrarea şi  arhivarea  corectă  a  tuturor  documentelor  rezultate  din
activitatea serviciului şi respectă modalitatea de păstrare şi predare a documentelor la Compartimentul
Arhivă din cadrul primăriei;
30. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.


