
BIROUL ADMINISTRARE PORT TURISTIC, DRUMURI ŞI PARCĂRI

Atribuţiile principale:
1.  Supraveghează  funcţionalitatea,  exploatarea,  repararea,  întreţinerea  şi  menţinerea
caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport;
2.  Acţionează  în  calitate  de  agent/reprezentant  al  Primăriei  Municipiului  Mangalia  în  ce
priveşte  respectarea  reglementărilor  şi  normelor  legislative  şi  ale  Regulamentului  de
funcţionare, şi implicit a  termenelor şi condiţiilor din contractele de prestări servicii;
3. Urmăreşte sau asigură furnizarea permanentă a serviciilor de siguranţă şi securitate, în
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
4. Inspectează valvulele şi rezervoarele colectoare şi  procedează la sigilarea valvulelor de
fund la intrarea vaselor în zonele de staţionare;
5. Inspectează periodic valvulele sigilate, dar nu la mai puţin de 3 luni distanţă;
6. Asigură preluarea gunoiului şi a resturilor menajere provenite de la nave;
7.  Are  obligaţia  de  a  aduce  la  cunoştinţă  beneficiarului  situaţiile  în  care,  din  cauza
executării  unor  lucrări  de  dezvoltare  sau  întreţinere,  se  va  întrerupe  furnizarea  apei  şi  a
curentului electric;
8.  În  caz  de  accident  sau  coliziune,  anunţă  Poliţia,  Salvarea  şi  autorităţile  de  coastă
(Căpitănia Mangalia), participă la procedura de investigaţie şi întocmeşte un dosar;
9.  În cazul  desfăşurării  unor activităţi  ilegale  în  incinta  portului,  sesizează şeful  ierarhic
superior şi autorităţile competente;
10. Pentru punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii de transport naval şi pentru
prestarea  de  servicii,  percepe  tarife/taxe  stabilite  conform  legislaţiei  în  vigoare  tuturor
navelor, indiferent dacă acestea se află în acvatoriu portuar sau pe uscat în incinta Portului
Turistic;
11. Calculează  c/val prestării de servicii pentru fiecare navă;
12.  Îi  aduce  la  cunoştinţă  beneficiarului  drepturile  şi  obligaţiile  sale,  conform
Regulamentului de funcţionare sau  contractului de prestări servicii;
13.  Urmăreşte  respectarea  Regulamentului  de  funcţionare  a  Portului  Turistic  de  către
fiecare beneficiar;
14.  Anunţă  organele  în  drept  privind  eventualele  încălcări  ale  contractului  de  prestări
servicii şi a regulamentului, în vederea luării de măsuri legale;
15. Gestionează şi administrează investiţia ”Club Nautic Callatis”;
16. Emite comenzi/ordine de lucru, urmăreşte execuţia lucrărilor în baza contractelor de achiziţii
încheiate de Municipiul Mangalia aflate în atribuţiile compartimentului şi semnează procesele
verbale de recepţie, situaţiile de lucrări şi de plată aferente, prin responsabilul de contract;
17. 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;
18. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
19. 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;
20.Gestionează  documentele  din  activitatea  proprie  şi  asigură  păstrarea  şi  arhivarea
corespunzătoare;
21. Soluţionează toate cererile şi  petiţiile aflate în competenţa biroului-compartimentului
şi răspunde în termen petiţionarilor; 
22. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

2.13.3.2 Compartimentul  Administrare Drumuri şi Parcări



Subordonare: directorului executiv şi şefului de birou
Colaborare: structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Atribuţiile principale ale compartimentului:
1.  Asigură  şi  răspunde  de  întreţinerea  căilor  de  circulaţie,  de  starea  carosabilului
modernizat  şi/sau  nemodernizat,  de  starea  dotărilor  aferente  reţelelor  edilitare  din
carosabil,  de existenţa semnelor de circulaţie, marcajelor rutiere, limitatoarelor de viteză,
semafoarelor  sau de lipsa unor astfel de dotări legale şi necesare raportat la condiţiile de
trafic/vizibilitate/zona/categorie de drum sau deteriorarea tehnică a acestora, ce reprezintă
risc pentru siguranţa participanţilor la trafic;
2. Întocmeşte necesarul de lucrări de asfaltare, reparaţii, modernizări, reabilitări  în ceea ce priveşte
trama stradală în Municipiul Mangalia şi staţiunile aferente;
3. Coordonează şi verifică activitatea de administrare a contractelor de întreţinere a tramei stradale
în Municipiul Mangalia şi staţiuni;
4. Întocmeşte note de constatare şi referate privind stadiul tramei stradale ori de câte ori este nevoie;
5. Urmăreşte execuţia lucrărilor de tramă stradală împreună cu dirigintele de şantier; 
6. Emite comenzi/ordine de lucru, după caz, 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  aferente,  prin responsabilul
de  contract, urmăreşte respectarea cantitaţilor de lucrări, confirmate şi de dirigintele de şantier,
calitatea  lucrărilor  executate  şi  serviciilor  prestate  fiind  în  sarcina  exclusivă  a  executanţilor/
prestatorilor de lucrări/servicii;
7.  Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale ale contractelor de achiziţii încheiate de Municipiul
Mangalia pentru atribuţiile compartimentului;
8. Verifică pe teren existenţa şi starea de întreţinere a marcajelor rutiere, pe arterele rutiere sau în
cadrul parcărilor existente, luând măsuri de refacere a acestora, în funcţie de starea acestora;
9. Verifică pe teren existenşa şi starea de întreţinere a indicatoarelor rutiere, pe arterele rutiere sau în
cadrul  parcărilor  existente,  luând  măsuri  de  reparare-înlocuire  a  acestora,  în  funcţie  de  starea
acestora; 
10. Întocmeşte necesarul de lucrări de refacere a marcajelor rutiere sau pentru marcaje rutiere noi,
reparaţii, înlocuiri de indicatoare rutiere şi alte astfel de semnalizări sau montarea unor indicatoare
noi necesare reglementării circulaţiei auto şi pietonale, în municipiul Mangalia şi staţiuni, conform
legislaţiei în vigoare, urmăreşte derularea contractelor încheiate,  verifică şi semnează procesele-
verbale de recepţie, situaţiile de lucrări şi situaţiile de plată aferente, prin responsabilul de contract;
11.  Gestionează  parcările  de  reşedinţă  şi  celelalte  parcări  publice  şi  ţine  evidenţa  locurilor  de
parcare, conform inventarului aprobat;
12. Verifică cererile şi documentaţia înaintată de către solicitanţi, verifică situaţia existentă în teren
şi repartizează locurile  de parcare spre utilizare acestora,  completând autorizaţia  de rezervare a
locului de parcare;
13.  Eliberează permise de liberă trecere/gratuite în condiţiile regulamentului privind parcările; 
14. Administrează parcările aflate pe raza municipiului Mangalia şi staţiuni, propune înfiinţarea de
noi parcări, urmăreşte marcarea şi semnalizarea corespunzătoare a acestora, montarea semnelor de
circulaţie  legale,  montează  bariere  fixe  şi  mobile,  aparate  de  taxare,  verifică  întreţinerea  şi
funcţionarea corectă a acestora,  urmăreşte şi încasează plata taxelor de parcare;
15.  După  înfiinţarea  parcărilor  acestea  sunt  preluate  în  gestiune  şi  se  asigură  exploatarea  în
condiţiile stabilite;
16. Întocmeşte necesarul de lucrări,  reparaţii,  modernizări pentru parcări,  marcaje, semne
de  circulaţie,  aparate  de  taxat,  bariere,  orice  alte  asemenea  dotări  necesare  bunei
desfăşurări  a  activităţii,  urmăreşte  execuţia  lucrărilor  în  baza  contractelor  încheiat,
verifică şi semnează procele verbale de recepţie,  situaţiile de lucrări şi situaţiile de plată
aferente,  prin responsabilul  de contract,  urmăreşte respectarea cantităţilor de lucrări, calitatea
lucrărilor executate şi serviciilor prestate fiind în sarcina exclusivă a executanţilor/prestatorilor de
lucrări/servicii;



17.  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;
18.  Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor
şi documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
19. 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;
20.  Gestionează  documentele  din  activitatea  proprie  şi  asigură  păstrarea  şi  arhivarea
corespunzătoare;
21.  Soluţionează  toate  cererile  şi  petiţiile  aflate  în  competenţa  compartimentului  şi
răspunde în termen petiţionarilor; 
22. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE
Atribuţiile principale:
1. Ţine evidenţa contractelor de vânzare-cumpărare, concesiune, închiriere, superficie, etc.
emite  facturi  pentru  contractele  de  concesiune,  închiriere,  superficie  etc.  şi  le  comunică
debitorilor;
2. Întocmeşte contracte de concesiune, închiriere etc, acte adiţionale la contracte;
3. Răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc
sau  sunt  incomplete,  inclusiv  codul  numeric  personal,  pe  baza  documentelor  şi  datelor
prezentate la ghişeu;
4. Întocmeşte şi gestionează baza de date reală şi actualizată, inclusiv în format electronic,
a  contractelor  de  concesiune,  închiriere,  etc.  pentru  imobilele  proprietate  publică  sau
privată a municipiului;
5.  Colaborează  şi  conlucrează  pentru  soluţionarea  unor  probleme  complexe  cu  toate
direcţiile de specialitate din cadrul primăriei;
6.  Întocmeşte  referate  de  specialitate  şi  expuneri  de  motive  la  proiectele  de  hotărâri  ale
Consiliului  Local  în  domeniul  reglementării  contractelor  de  concesiune,  închiriere  etc.
pentru imobilele proprietate publică sau privată a municipiului;
7.  Întocmeşte şi  înaintează directorului  executiv centralizatorul  listelor  de rămăşiţe  şi  de
suprasolviri pe tipuri de contracte;
8.  Analizează,  verifică  şi  prezintă  directorului  executiv,  în  cadrul  competenţelor  sale,
propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, restituiri de redevenţe,
chirii,  etc.  şi  penalităţi  de  întârziere,  în  vederea propunerii  acestor  măsuri  spre  aprobare
Consiliului Local;
9. Ţine evidenţa nominală şi centralizată a debitelor curente şi restante, a penalităţilor de
întârziere şi asupra încasării redevenţelor, chiriilor şi a altor venituri ale bugetului local;
10.  Efectuează  analize  şi  întocmeşte  informări  în  legătură  cu  verificarea,  constatarea  şi
stabilirea altor venituri ale bugetului local;
11.  Urmăreşte  şi  răspunde  de  întocmirea  şi  transmiterea  adreselor,  înştiinţărilor  şi
notificărilor,  precum  şi  a  altor  documente  în  vederea  derulării  în  bune  condiţii  a
contractelor, atât prin poştă, cât şi pe teren, în termenele legale;
12.  Urmăreşte  şi  analizează  permanent  situaţia  debitelor  restante  pe  contribuabili  şi  ia
măsuri pentru încasarea acestora;
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.


