
SERVICIUL CONTABILITATE

Atribuţiile principale ale serviciului:
 1.  Înregistrarea  în  contabilitate  a  documentelor  care  au  stat  la  baza  operaţiunilor
contabile, în mod sistematic şi cronologic;
 2.  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;
 3. Efectuarea de încasări şi plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de
documente legal întocmite;
 4. Ține evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform prevederilor legale;
  5. Efectuează corecții CAB ori de câte ori este nevoie;
 6.  Listează  extrasele  de  cont  zilnice  din  aplicația  FOREXEBUG, pe  baza  de  semnătură
electronică;
 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. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori;
10.  Întocmirea  dispoziţiilor  de  plată  şi  încasare,  privind  acordarea  de  avansuri  spre
decontare, precum şi urmărirea decontării acestora;
11. Întocmirea filei cec pentru ridicări de sume din bancă, respectând plafoanele de plăţi,
conform legislaţiei în vigoare;
12. Întocmirea şi verificarea balanţei de verificare lunară, avându-se în vedere concordanţa
dintre conturile analitice şi sintetice;
11. Ţinerea evidenţei financiare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
12. Întocmirea şi ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice;
13. Elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată serviciului;
14. 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;
15. Ţine evidenţa Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control preventiv;
16. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
17.  Furnizează  date  de  specialitate  în  baza  Legii  nr.  544/2001,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;
18.  Ținerea  evidenței  conturilor  reprezentând  Ordinul  1792/2002  –  Angajare  Lichidare
Ordonațare Plată;
19. 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; 
20. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, 
INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

a)  colectează,  prelucrează  şi  administrează  datele  şi  informaţiile  privind  beneficiarii,  furnizorii
publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă
socială  de la  nivelul  judeţului,  precum şi  Ministerului  Muncii  şi  Justiţiei  Sociale,  la  solicitarea



acestuia;
b)  transmite  trimestrial,  în  format  electronic,  serviciului  public  de  asistenţă  socială  de  la  nivel
judeţean,  datele şi informaţiile colectate la nivel local privind beneficiarii,  furnizorii  de servicii
sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi rapoartele de monitorizare şi evaluare
a serviciilor sociale;
c) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind numărul şi categoriile de
beneficiari,  serviciile  sociale  administrate  de  direcţie  sau  finanţate  din  bugetul  Local  al
Municipiului Mangalia;
d) monitorizează şi evaluează activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor de asistență socială cu
care au fost încheiate acorduri de parteneriat sau convenții,  în conformitate cu responsabilitățile
stabilite de legislația în vigoare; 
e)  asigură  centralizarea  şi  sintetizarea  datelor  şi  informaţiilor  relevante  privind  copiii  aflaţi  în
dificultate din municipiu, persoanele vârstnice, copiii şi persoanele adulte cu handicap, victimele
violenţei în familie şi orice alte persoane aflate în nevoie, precum şi familiile acestora, în vederea
punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniul incluziunii sociale;
f)  asigură  centralizarea  şi  sintetizarea  datelor  şi  informaţiilor  relevante  privind  persoanele  din
municipiu cărora li se acordă beneficii de asistenţă socială;
g)  colectează  informaţiile  necesare  fundamentării  strategiei  locale  de  dezvoltare  a  serviciilor
sociale;
h) participă la elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local;
i)  participă  la  elaborarea  unor  strategii  de  îmbunătăţire  şi  diversificare  a  serviciilor  oferite  în
domeniul asistenţei sociale, precum şi la elaborarea de proiecte din domeniul protecţiei copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice sau a altor categorii de persoane aflate în situaţie
de risc;
j) organizează şi verifică activităţile de monitorizare a respectării drepturilor copilului şi persoanelor
adulte, centralizarea şi sintetizarea informaţiilor privind acest aspect la nivel local;
k)  comunică  informaţiile  solicitate  cu  privire  la  planificarea,  finanţarea  şi  acordarea  serviciilor
sociale sau, după caz, le pune la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi
controlul  respectării  drepturilor  omului,  în  monitorizarea  utilizării  procedurilor  de  prevenire  şi
combatere  a  oricăror  forme  de  tratament  abuziv,  neglijent,  degradant  asupra  beneficiarilor
serviciilor  sociale  şi,  după caz,  instituţiilor/structurilor  cu  atribuţii  privind  prevenirea  torturii  şi
acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii;
l)întocmeşte şi transmite Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța,
Fişa de monitorizare trimestrială privind situaţia copiilor din municipiul Mangalia;
m) analizează trimestrial stadiul aplicării de către serviciile de specialitate, a programului privind
măsurile pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
n) elaborează şi  transmite  rapoarte  şi  analize statistice la  solicitarea instituţiilor  publice/private,
persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de reglementările legale în vigoare;
o) colaborează cu celelalte compartimente ale direcţiei în vederea furnizării datelor şi informaţiilor
necesare întocmirii rapoartelor statistice, a situaţiilor, informărilor, analizelor;
p) întocmeşte rapoarte privind indicatorii de asistenţă socială şi incluziune socială;
r) asigură verificarea în baza de date a Direcţiei Management Fiscal şi Control Venituri din cadrul
Municipiului  Mangalia,  a  persoanelor care  solicită  acordarea  de  beneficii  sociale  sau  servicii
sociale, sub aspectul achitării obligaţiilor de plată la bugetul local, a deţinerii în proprietate sau în
folosinţă  de  bunuri  mobile  sau  imobile,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  292/2011  a
asistenţei sociale,  ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ale Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
s) analizează trimestrial stadiul aplicării măsurilor din  programul pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale;
t)  întocmeşte  anual  raportul  privind  realizarea  măsurilor  din  programul  pentru  prevenirea   şi
combaterea marginalizării sociale, pe care îl transmite, în termen legal, Agenţiei Judeţene pentru



Plăţi şi Inspecţie Socială Constanța;
u) păstrează confidenţialitatea datelor din cadrul biroului;
v) răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la arhiva
direcţiei;
y)  îndeplineşte orice alte măsuri  şi acţiuni de asistenţă socială stabilite de legislaţia în vigoare,
hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Mangalia, sau dispoziţii ale primarului municipiului
Mangalia;
x)  colaborează  în  vederea  îndeplinirii  atribuţiilor  specifice  direcţiei,  cu  următoarele  instituţii:
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), Poliţia Municipiului Mangalia, Direcţia
Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Constanța  (DGASPC),  alte  organisme  de
interes local şi naţional;
z) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducere.

SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE

Atribuțiile principale ale serviciului:
1. Constată, stabileşte şi încasează toate categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte
datorate de persoanele fizice, inclusiv majorări de întârziere şi amenzi, care se fac venit la
bugetul local;
2.Verifică modul de completare a declaraţiilor de către contribuabili, urmărind respectarea
datelor  din  actele  de  proprietate,  existenţa  tuturor  informaţiilor  necesare  determinării
corecte a impozitelor şi taxelor;
3.  Asigură  asistenţa  contribuabililor,  la  solicitarea  acestora,  personal,  telefonic  sau  prin
orice  alt  mijloc  de  comunicare,  pentru  completarea  declaraţiilor  de  impunere  şi  a
documentelor fiscale, în vederea depunerii şi înregistrării acestora;
4.  Preia  declaraţiile  de  impunere,  verifică  documentele  justificative  anexate  la  acestea,
asigurând înregistrarea  acestora  în  evidenţele  fiscale,  cu  ajutorul  programului  informatic
de impozite şi taxe locale;
5.  Răspunde  de  integritatea,  confidenţialitatea  şi  securitatea  datelor  din  documentele
conţinute de fiecare dosar fiscal, în condiţiile legii;
6. Asigură prelucrarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
7.  Verifică  şi  actualizează  permanent  elementele  de  identificare  ale  contribuabililor,
răspunde de  completarea  în  baza  de  date  informatică  a  datelor  de  identificare  ce  lipsesc
sau sunt incomplete pe baza documentelor şi datelor prezentate la ghişeu;
8.  Desfăşoară  activitatea  de  încasare  a  impozitelor  şi  taxelor,  fiecare  salariat  având
răspundere  materială  sau  penală,  după  caz,  pentru  operaţiunile  financiare  pe  care  le
operează;
9. Asigură încasarea taxelor speciale datorate de persoane fizice, stabilite prin H.C.L.;
10. Operează în baza de date ordinele de plată, pe plătitori şi categorii de impozite şi taxe
de la persoane fizice;
11. Întocmeşte certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice;
12.  Propune,  în  condiţiile  prevăzute  de  lege,  restituirea  de  impozite  şi  taxe,  compensări
între impozitele şi taxele locale;
13. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale;
14.  Întocmeşte referatele de specialitate  şi  expunerile de motive la proiectele de hotărâri
ale  Consiliului  Local  în  domeniul  stabilirii  impozitelor,  taxelor  şi  altor  venituri  ale
bugetului propriu al acestuia datorate de persoane fizice;
15.  Întocmeşte  şi  înaintează  directorului  centralizatorul  listelor  de  rămăşiţe  şi  de
suprasolviri, pe feluri de impozite şi taxe;
16. Analizează, verifică şi prezintă directorului, în cadrul competenţelor sale, propuneri în
legătură  cu  acordarea  de  amânări,  eşalonări,  reduceri,  restituiri  de  impozite,  taxe  şi
majorări  de  întârziere,  în  vederea  propunerii  acestor  măsuri  spre  aprobare  Consiliului



Local;
17. Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a majorărilor de
întârziere  şi  asupra  încasării  impozitelor,  taxelor  şi  a  altor  venituri  ale  bugetului
Consiliului Local;
18.  Efectuează  analize  şi  întocmeşte  informări  în  legătura  cu  verificarea,  constatarea  şi
stabilirea impozitelor, taxelor şi altor venituri cuvenite;
19. Înştiinţează contribuabilii cu privire la obligaţiile declarative ce le revin, potrivit legii,
precum  şi  la  erorile  identificate  în  declaraţiile  depuse,  rezultate  din  conţinutul  actelor
anexate la acestea;
20. Analizează şi soluţionează în termen cererile depuse de către contribuabili;
21.  Urmăreşte  şi  răspunde pentru transmiterea către  contribuabili,  prin orice mijloace de
comunicare, a deciziilor de impunere cu privire la debitele stabilite;
22.  Solicită  şi  verifică  documente  şi  înscrisuri  ale  contribuabililor  persoane  fizice,  în
vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora; 
23.  Răspunde  de  efectuarea  impunerii  din  oficiu  în  cazul  contribuabililor  care  nu  şi-au
rectificat  în  urma  înştiinţărilor,  declaraţiile  depuse  iniţial,  precum  şi  în  cazul
contribuabililor care nu au depus declaraţii şi emite deciziile de impunere din oficiu; 
24.  Constată  contravenţiile  şi  aplică  sancţiunile  prevăzute  în  actele  normative,  în  cazul
încălcării  legislaţiei  fiscale  de  către  contribuabili  şi  ia  măsuri  pentru  înlăturarea
deficienţelor apărute;
25. Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare
la depunerea şi încasarea debitelor;
26. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate  a  actelor,  în condiţiile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile
de  interes  public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  sprijinul  funcţionarilor
publici  cărora  le-a  fost  delegată  această  atribuţie,  urmându-se  ” Procedura  gestionării  şi
comunicării informaţiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru
generale pct. 3.1;
27. Îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI S.S.M.

1. Redactează dispozițiile de numire, angajare, promovare, avansare, mutare, detașare, suspendare,
transfer, încetare a activității, reîncadrare, terminarea stagiului și orice alte modificări apărute în
raporturile de serviciu/muncă;
2. Întocmește contracte de muncă și acte adiționale apărute în urma modificărilor survenite asupra
contractelor de muncă;
3.  Ține  evidența  concediilor  de  odihnă,  medicale,  de  studii,  fără  plată,  de  maternitate  și  alte
concedii;
4. Elaborează lucrări privind evidența și mișcarea personalului;
5.  Colaborează  cu  persoana  cu  atribuții  de  medicina  muncii  în  vederea  asigurării  examenului
medical  la  angajarea  în  muncă,  examenului  medical  de  adaptare,  controlului  medical  periodic,
examenului medical la reluatea activității;
6. Înregistrează personalul contractual nou angajat  și modificările intervenite în activitatea celui
existent în aplicația “Revisal” în format electronic;
7. Eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, la solicitarea angajaţilor;
8. Ține evidența la zi a a vechimii în muncă a salariaților și modifică gradația acestora, conform
tranșelor de vechime în muncă și a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
9. Centralizează programarea și reprogramarea concediului de odihnă a salariaților instituției;
10. Gestionează dosarele profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;
11.   Îndeplineşte  şi  alte  atribuţii  stabilite  prin  dispoziţii  ale  Primarului  sau  primite  de  la  şefii
ierarhici,  legi,  H.C.L  -uri,  cu  respectarea  prevederilor  Regulamentului  Intern  şi  a  termenelor



stabilite prin rezoluţie;
12.  Respectă  programul  de lucru  conform Dispoziţiei  nr.  332 din  01.07.2014 privind  stabilirea
programului de lucru şi accesului în instituţie al angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Mangalia;
13. Se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
14. Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă; 
15. Respectarea prevederilor cuprinse în:

 Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF); 
 Codul Administrativ;
 Contractul/Acordul colectiv de muncă valabil la nivelul instituţiei;
 Dispoziţii, decizii, circulare şi hotărâri ale Conducerii;

16. Loialitate faţă de instituţie şi conducere în executarea atribuţiilor de serviciu;
17. Utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţia tehnică şi a dispoziţiilor primarului a
aparaturii,  echipamentelor,  instalaţiilor  aflate  în  dotarea  compartimentului  în  care  işi  desfaşoară
activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă;
18.  Cunoaşterea  dispoziţiilor  legale,  a  normelor  şi  instrucţiunilor  cu  privire  la  activitatea  ce  o
desfaşoară;
19.  Comportare  corectă  în  cadrul  relaţiilor  de  serviciu,  respectarea  muncii  celorlalţi  salariaţi,
asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bunã înţelegere;
20. Înştiinţarea fãrã întârziere a şefului în momentul în care observă existenţa unor nereguli, abateri
sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă şi acţionarea pentru diminuarea defectelor acestora şi
pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului
instituţiei;
21. Îndeplinirea temporar sau permanent a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de Primarul 
Municipiului Mangalia pentru buna desfăşurare a activităţii;
22. Obligaţia de a completa şi depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, conform Legii
176/2010;

                           23. Comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi în relaţiile cu colegii;
24. Menţinerea ordinii şi evidenţei în lucrãri, menţinerea ordinii şi curãţeniei la locul de muncă şi în
spaţiile  de  folosinţă  comună,  menţinerea  în  stare  de  curăţenie  a  echipamentului,  aparaturii  şi
mobilierului de la locul de muncă;
25. Promovarea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi angajaţi şi oferirea sprijinului pentru realizarea
obligaţiilor de serviciu, având un comportament adecvat, amabil şi colegial evitând crearea de stări
conflictuale.
26. Aplicarea şi verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, la nivelul structurilor din instituţie;
27.  Identificarea  pericolelor  şi  evaluarea  riscurilor  pentru  fiecare  componentă  a  sistemului  de
muncă,  respectiv  executant,  sarcină  de  muncă,  mijloace  de  muncă/  echipamente  de  muncă  şi
mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
28. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
29.  Elaborarea  de  instrucţiuni  proprii  pentru  completarea  şi/sau  aplicarea  reglementărilor  de
securitate  şi  sănătate  în  muncă,  ţinând  seama  de  particularităţile  activităţilor  şi  ale  unităţii/
întreprinderii,  precum  şi  ale  locurilor  de  muncă/posturilor  de  lucru,  şi  difuzarea  acestora  în
întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către primar;
30. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin
lucrătorilor,  corespunzător  funcţiilor  exercitate,  care  se  consemnează  în  fişa  postului,  cu
aprobarea primarului;
31.  Verificarea  însuşirii  şi  aplicării  de  către  toţi  lucrătorii  a  măsurilor  prevăzute  în  planul  de
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
32.  Întocmirea  unui  necesar  de  documentaţii  cu  caracter  tehnic  de  informare  şi  instruire  a
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;



33.  Elaborarea  tematicii  pentru  toate  fazele  de  instruire,  stabilirea,  în  scris,  a  periodicităţii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi
instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării
de către lucrători a informaţiilor primite;
34. Elaborarea programului de instruire/testare la nivelul instituţiei;
35. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.
36.  Pentru  neîndeplinirea  atribuţiilor  menţionate  în  fişa  postului,  angajatul  va  fi  sancţionat
conform prevederilor Codului Administrativ;

BIROUL MONITORIZARE SERVICII DE UTILITĂȚI  PUBLICE

1.  Primeşte  solicitări  de  la  persoane  fizice  sau  juridice   în  vederea  obţinerii  avizului
eliberat  de  către  D.G.U.S.U.P.  necesar  obţinerii  autorizaţiei  de  construire,   referitor  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  completarea  documentaţiei  necesare
obţinerii  avizului  şi  pentru  achitarea  taxelor  speciale  la  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,  de  apă  potabilă  şi  gaze  naturale,  aferente
obiectivelor monitorizate, ţine legătura cu furnizorii respectivi şi ia toate măsurile pentru
rezolvarea  oricăror  situaţii  privind  eventualele  necorelări  între  consumurile  reale  şi
consumurile facturate;
6. Realizează şi actualizează baza de date energetice, de apă potabilă 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  modul  de  citire  a  consumurilor,  verifică  procesele  verbale/notele  de
constatare  privind  înlocuirea  contoarelor/apometrelor,  etc.,  conform  dispoziţiilor
contractuale şi legale;
7. Urmăreşte şi răspunde de asigurarea bunei funcţionări a iluminatului public, cu excepţia
iluminatului public ce face obiectul delegării de gestiune;
8. Întocmeşte referate de lucrări/materiale, procese-verbale şi note de constatare prin care
consemnează  deficienţele  din  teren  pentru  iluminatul  public,  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/ de plată aferente;
11. Emite comenzi/ordine de lucru, urmăreşte execuţia lucrărilor în baza contractelor de achiziţii
încheiate de Municipiul Mangalia, aflate în atribuţiile biroului, şi semnează procesele-verbale
de recepţie, situaţiile de lucrări şi de plată pentru lucrările executate, prin responsabilul de
contract;
12. Urmăreşte respectarea  cantitaţilor de lucrări, confirmate şi de dirigintele de şantier, după caz,
calitatea  lucrărilor  executate  şi  serviciilor  prestate  fiind  în  sarcina  exclusivă  a  executanţilor/
prestatorilor de lucrări/servicii;
13.  Asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a bunurilor aflate în gestiunea Depozitului
din Mangalia, str. Dimitrie Calatineanul, nr.2, conform normelor contabile de gestiune şi celorlalte



norme legale în vigoare;
14. Asigură buna desfăşurare a activităţii în cadrul Depozitului, întocmeşte referatele de bunuri şi
materiale  necesare,  în  vederea  achiziţionării  acestora,  referatele  de  lucrări  necesare,  urmăreşte
execuţia lucrărilor în regie proprie şi/sau contractate, verifică şi semnează situaţiile de lucrări şi de
plată  aferente  lucrărilor  executate  şi  serviciilor  prestate  de  către  terţi,  conform  contractelor
încheiate, prin responsabilul de contract;
15.  Supraveghează  şi  răspunde  de  buna  desfăşurare  a  activităţii  de  salubrizare  a  Municipiului
Mangalia şi staţiuni, potrivit contractului  nr.49258/30.08.2013  de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare încheiat cu operatorul POLARIS M HOLDING S.R.L.: precolectare, colectare
şi  transport  deşeuri municipale;  măturatul,  spălatul,  stropirea  şi  întreţinerea curăţeniei căilor
publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei  sau  îngheţ; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea; colectarea cadavrelor animalelor
de  pe  domeniul  public  şi  predarea  acestora  unităţilor de   ecarisaj;  precolectarea,  colectarea  şi
transportul deşeurilor voluminoase; precolectat, colectat, transport deşeuri de construcţii (asimilate)
şi demolări;
16. Întocmeşte graficele de lucrări zilnice şi lunare şi le transmite operatorului respectiv; asigură şi 
răspunde de confirmarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor zilnice/lunare, pentru care  plata se face 
de către Municipiului Mangalia, pe baza situaţiilorde lucrări şi a situaţiilor de plată, confirmate de 
către prestator şi beneficiar, prin  responsabilul de contract;
17. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
18. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate,  a  actelor,  în condiţiile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile
de  interes  public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  sprijinul  funcţionarilor
publici cărora le-a fost delegată această atribuţie;
19.Gestionează  documentele  din  activitatea  proprie  şi  asigură  păstrarea  şi  arhivarea
corespunzătoare;
20. Soluţionează toate cererile şi  petiţiile aflate în competenţa biroului-compartimentului
şi răspunde în termen petiţionarilor; 
21. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

COMPARTIMENTUL SERVICII SOCIALE ȘI AJUTOARE 
PERSOANE VÂRSTNICE

a) Evaluează situația socioeconomică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;
b) Identifică situațiile  de risc  și  stabileste  măsuri  de prevenție  și  de reinserție  a persoanelor  în
mediul familial natural și în comunitate;
c) Furnizează şi administrează serviciile sociale şi activităţile adresate persoanelor vârstnice aflate
într-o situaţie de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi,  persoane vârstnice sau persoane adulte
aflate  într-o  situaţie  socio-economică  şi/sau  medicală  deosebită),  fiind  responsabilă  de  calitatea
serviciilor prestate;
d) Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate
aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea
datelor şi informaţiilor relevante;
e)  Iniţiază,  susţine  şi  dezvoltă  servicii  sociale  sau  activităţi  centrate  pe  persoana  vârstnică,  în
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
f) Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g)  Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
h)  Se  implică  în  activităţile  de  îngrijire,  reabilitare  şi  integrare  a  persoanei  vârstnice,   familia
acesteia;



i) Acordă servicii  şi activităţi,  în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei,  de consiliere, de
acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi
gradul de afectare a autonomiei funcţionale;
j) Ține evidența cererilor și întocmește lunar lista cu beneficiarii de pachete alimentare,  tichete
medicamente, tichete transport local;
k) Întocmește lunar referate pentru achiziționarea de alimente, tichete de transport și si se ocupă de
distribuirea acestora;
l) Distribuie tichete de medicamente în baza cererilor depuse;
m) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
n) Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

COMPARTIMENTUL DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, 
ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI, PREVENIRE

MARGINALIZARE SOCIALĂ

a) Primește orice sesizare privind semnalarea unor cazuri de violență în familie, orice formă de abuz
asupra copiilor, exploatarea prin muncă a copiilor, trafic de copii/persoane;
b)  Efectuează evaluarea inițială și  orientează prin note scrise  beneficiarii,  în funcție de nevoile
identificate, spre serviciile specializate rezolvării nevoilor persoanei adulte în situație de risc;
c)  Organizează  și  participă  la  incursiuni  stradale  în  vederea  identificării  și  evaluării  inițiale  a
cazurilor de cerșetorie, copii ai străzii, persoane fără adăpost, colaborând în acest sens atât cu Poliția
în vederea întocmirii proceselor verbale cât și cu Adăposturile pentru copii și adulți și Serviciile de
specialitate din cadrul DGASPC, în vederea instrumentării cazurilor;
d)  Participă, în urma notificării executorilor judecătorești la evacuări,  executări silite în vederea
identificării nevoilor copiilor, persoanelor, pentru oferirea serviciilor sociale potrivite, acolo unde
este cazul redirecționând cazurile către serviciile de specialitate;
e)  Funcționarea  în  regim  de  intervenție  imediată,  nefiind  necesară  încheierea  contractului  de
furnizare de servicii;
f) Flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;
g)  Posibilitatea  prestării  serviciilor  fără  evaluarea  nevoilor  persoanei,  în  funcție  de  tipul  de
intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;
h) Promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate
în situații de dificultate;
i) Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

Beneficiarii serviciilor sociale:
- persoane fără adăpost;
- persoane victime ale violenței în familie;
- persoane care consumă droguri;
- persoane implicate în prostituție;
-  alte  categorii  de  persoane  vulnerabile  (defavorizate  socio-economic,  aflate  în  risc  de

excluziune socială, etc.);
Etapele necesare desfășurării activității echipelor de intervenție:

1. Identificarea cazului (cu determinarea problemei cheie);
2. Evaluarea (examinarea) complexă (cu determinarea punctelor forte şi a necesităţilor);
3. Stabilirea serviciilor şi a mediului favorabil de creştere şi dezvoltare;
4. Elaborarea Planului de servicii personalizat;
5. Elaborarea Planului de intervenţie personalizat pentru fiecare serviciu/activitate;
6. Intervenţia propriu-zisă (recuperare/(re)abilitare) prin intermediul anumitor servicii/activităţi;
7. Reevaluarea periodică;
8. Monitorizarea continuă a cazului.



COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

Atribuţiile principale ale compartimentului:
1. Verificarea şi înregistrarea documentaţiilor tehnice prezentate de beneficiari;
2. Verificarea pe teren a legalităţii documentaţiilor tehnice prezentate;
3.  Colaborarea  cu  toate  serviciile  privind  avizarea  actelor  şi  documentaţiilor  tehnice
prezentate pentru autorizare;
4.  Întocmirea  certificatelor  de  urbanism,  autorizaţiilor  de  construire,  autorizaţiilor  de
demolare,  autorizaţiilor  pentru  scoaterea  temporară  din  folosinţă  a  domeniului  public
şi/sau  privat,  certificatelor  de  urbanism  pentru  lucrări  de  prima  necesitate  în  cazuri  de
avarii,  autorizaţiilor  de construire  pentru  lucrări  de primă necesitate  în  cazuri  de  avarie,
autorizaţiile de scoatere temporară din folosinţă a domeniului public;
5.  Primirea  spre  avizare  a  cererilor  privind  întocmirea  proceselor-verbale  de  recepţie  şi
notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;
6.  Înregistrarea  în  registrele  de  evidenţă  a  lucrărilor eliberate  (autorizaţii  de  construire,
autorizaţii de demolare, certificate de urbanism,  note de constatare a demolărilor);
7.  Înregistrarea  în  calculator  a  evidenţei  lucrărilor  eliberate,  cu  finalizarea  acestora  prin
nota de regularizare a taxei la autorizaţiilor de construire şi proces -verbal de recepţie;
8.  Inventarierea  lucrărilor  autorizate  şi  pregătirea  documentaţiilor  tehnice  în  vederea
arhivării;
9. Eliberarea răspunsurilor la cereri,  sesizări ale unor cetăţeni cu privire la unele aspecte
de legalitate  a autorizaţiilor  de construire,  autorizaţiilor  de demolare,  procese -verbale  de
recepţie eliberate;
10. Operarea pe calculator a tuturor cererilor primite şi înregistrate, prelucrarea periodică
a acestora în funcţie de cerinţele lucrării;
11. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
12. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate  a   actelor,  în  condiţiile  Legii  nr.544/2001 privind liberul  acces la  informaţiile
de  interes  public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  sprijinul  funcţionarilor
publici  cărora  le-a  fost  delegată  această  atribuţie,urmându-se  ” Procedura  gestionării  şi
comunicării informaţiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru
generale pct. 3.1; 
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE, PATRIMONIU

 1. Înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile,
în mod sistematic şi cronologic;
 2.  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;
 3. Ţine evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform prevederilor legale;
 4.  Eliberarea  garanţiilor  de bună execuţie,  în  termenul  prevăzut  de legislaţie  de  la  data
încheierii proceselor verbale de recepţie a lucrărilor;
 5. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori;
 6. Întocmirea şi verificarea balanţei de verificare lunară, avându-se în vedere concordanţa
dintre conturile analitice şi sintetice;
 7. Efectuează corecții CAB ori de câte ori este nevoie;
 8.  Listează  extrasele  de  cont  zilnice  din  aplicația  FOREXEBUG, pe  baza  de  semnătură
electronică;



  9. Ţinerea evidenţei financiare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă
     10.  Lunar  primeşte  conturile  de  execuţie  ale  unităţilor,  le  verifică,  le  analizează  şi

întocmeşte execuţia pe ordonatori, în vederea încadrării în prevederea bugetară;
      11.  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;
1 2 . Întocmirea Anexei 30 – Plăţi Restante;
13.Întocmirea Situaţiei financiare contabile (bilanţ şi cont de execuţie) lunară/trimestrială/anuală;
14.  Întocmirea  Notei  justificative privind  cheltuielile  materiale  învățământ, creşe,  indemnizaţii
persoane cu handicap, ajutoare şi alte  plăţi care se efectuează din capitolul 11 sume defalcate din
TVA;
15.Întocmirea cererii de finanțare pentru asistenți medicali și asistenți comunitari, conform situației
transmise de către Serviciul Resurse Umane
16.Ţinerea evidenţei analitice şi sintetice a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
17. Ţinerea evidenţei financiare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
18. Participarea la întocmirea şi rectificarile Bugetului de venituri şi cheltuieli;
19. Operarea în sistemul naţional de raportare – FOREXEBUG – balanță, buget,  cont de execuție
non-trezor, alte fromulare , CAB;
20. 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;
21.Ţine evidenţa Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control preventiv;
22.  Ținerea  evidenței  conturilor  reprezentând  Ordinul  1792/2002  –  Angajare  Lichidare
Ordonațare Plată;
23.Elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată serviciului;
24. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat
25.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;
26. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..
27.Soluţionează adresele care îi sunt repartizate de către şeful ierarhic  superior şi de
către directorul direcţiei, în termenele stabilite prin rezoluţie;
 28 Controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
 29. Efectuează curăţenia în Primăria Municipiului Mangalia precum şi în jurul acesteia;
 30. Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor consumabile şi rechizitelor de birou;
  31.  Întocmeşte şi  completează la zi  evidenţa mijloacelor  mobile  şi  imobile  şi  a obiectelor de
inventar;
  32. Ţine  evidenţa şi asigură confecţionarea, gestionarea  şi  scoaterea din uz a  ştampilelor  şi a
sigiliilor din Primărie;
  33. Întocmeşte referate de specialitate specifice activităţii compartimentului;
 34. Asigură verificarea şi confirmarea facturilor de prestări servicii şi toate facturile care au ca scop
achiziţionarea de bunuri şi servicii;
 35. Păstrează şi răspunde de cărţile tehnice ale instalaţiilor din dotare, urmărind conform
registrului  de intervenţii  planificate  ca  la  termenele  scadente  să  se  execute  reparaţiile  şi
întreţinerea acestora, conform legislaţiei specifice;
36.Gestionează  materialele intrate în magazie (proprii şi în custodie);
37. Participă la recepţionarea cantitativă şi calitativă a materialelor primite în gestiune;
38.  Întocmeşte  note  de  intrare  pentru  materialele  recepţionate  de  către  comisia  de



recepţie a materialelor în care specifică eventualele diferenţe cantitative faţă de actele de
însoţire a mărfii;
39. Deschide la timp fişe de materiale pentru materialele recepţionate; 
40. Asigură stocarea în bune condiţii pentru a nu permite deteriorarea mărfurilor gestionate;
41. Asigură etichetarea materialelor gestionate, pentru a putea fi uşor identificate;
42. Ia măsuri pentru prevenirea sustragerii de bunuri din gestiune;
43. Distribuie materialele solicitate conform bonului de consum de materiale;
44. Ţine evidenţa zilnică a stocului de materiale pe care îl gestionează;
45. Comunică în scris şefului ierarhic superior eventualele plusuri sau minusuri din gestiune, limite
maxime şi minime cantitative ale materialelor din gestiune, stocul materialelor fără mişcare sau cu
mişcare lentă;
46. Completează fişele de evaluare a materialelor gestionate;

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Atribuţiile principale ale compartimentului:
1. Identificarea, măsurarea şi verificarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
al municipiului Mangalia;
2.  Punerea  în  posesie  a  persoanelor  fizice  şi  juridice  care  deţin  terenuri  în  municipiul
Mangalia  ca  urmare  a  sentinţelor  civile,  concesiuni,  închirieri,  asocieri,  schimburi  de
terenuri, vânzări, dispoziţii ale Primarului municipiului Mangalia, hotărâri ale Consiliului
Local privind atribuiri în proprietate, administrare sau folosinţă;
3. Participarea la expertize tehnico-judiciare;
4. Participarea la măsurare, verificare şi realizări de planuri de situaţie cu alte direcţii din
cadrul instituţiei:
5.  Întocmire  de  planuri  pentru  imobile  aflate  în  administrarea  Primăriei  Municipiului
Mangalia;
6. Atribuirea şi verificarea numerelor stradale;
7. Asigurarea răspunsurilor la corespondenţă şi orice sesizări adresate de contribuabili;
8.  Atribuire  de  adresă  pentru  solicitanţi,  proprietari  de  imobile  situate  în  zone  nou
înfiinţate:
9.  Eliberarea  acordurilor  de  intabulare  a  dreptului  de  folosinţă  asupra  terenurilor
proprietatea municipiului Mangalia, conform Legii nr.7/1996 actualizată;
10.  Avizarea  planurilor  de  situaţie  întocmite  în  cadrul  documentaţiei  pentru  obţinerea
Autorizaţiei de construire;
11. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
12. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate  a   actelor,  în  condiţiile  Legii  nr.544/2001 privind liberul  acces la  informaţiile
de  interes  public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  sprijinul  funcţionarilor
publici  cărora  le-a  fost  delegată  această  atribuţie,  urmându-se  ” Procedura  gestionării  şi
comunicării informaţiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru
generale pct. 3.1; 
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.


