
ATRIBUȚIILE POSTULUI - Biroul Urmărire Contracte

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.  Gestionează  dosarele  aflate  pe  rolul  instanţelor  judecătoreşti  în  care  Primăria
Municipiului Mangalia este parte şi activităţile conexe;
12. Reprezintă în instanţă interesele Primăriei Municipiului Mangalia;
13.  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;
14.  Urmăreşte  şi  analizează  permanent  situaţia  debitelor  restante  pe  contribuabili  şi  ia
măsuri pentru încasarea acestora;
15. 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; 
17. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

ATRIBUȚIILE POSTULUI – Compartimentul Evidență și Plată Beneficii de
Asistență Socială

1.  Primirea  şi  înregistrarea  cererilor  pentru  acordarea  ajutorului  social  în  baza  Legii  nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2.  Acordarea  ajutoarelor  pentru  încălzirea  locuinţei  cu  energie  termică,  gaze  naturale  şi
lemne  în  sezonul  rece  şi  transmiterea  lunară  a  situaţiilor  cu  beneficiarii  către  furnizori
conform O.U.G. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare;
3.  Întocmirea  anchetelor  în  vederea  soluţionării  cererilor  depuse  în  baza  Legii  nr.



416/2001 cu modificările şi completările ulterioare precum şi în baza O.U.G. nr. 70/2011;
4. Întocmirea referatelor cu propuneri în vederea soluţionării cererilor;
5.Elaborarea de rapoarte  lunare către  Agenția  Județeană  pentru Plăți  și  Inspecție  Socială
Constanța sau către alte instituţii, la solicitarea acestora;
6. Comunicarea dispoziţiilor şi urmărirea ducerii lor la îndeplinire;
7.Cunoaşterea  şi  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  277/2010  privind  alocaţia
pentru susţinerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
8. Cunoaşterea şi punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 66/2016 pentru modificarea
şi  completarea  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  111/2010  privind  concediul  şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
9. Efectuarea anchetelor sociale pentru alocaţiile pentru susţinerea familiei;
10.  Întocmirea  de  borderouri  lunare  către  Agenţia  Judeţeană  pentru  Plăţi  şi  Inspecţie
Socială  Constanţa,  privind O.U.G. nr.  70/2011 cu modificările  și  completările  ulterioare,
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Legea nr.
277/2010 cu modificările  și  completările  ulterioare și  în  baza Legii  nr.  416/2001 privind
venitul minim garantat, lege modificată şi completată prin Legea nr. 276/2010;
11. Întocmirea și evidența dosarelor de bursă de școlarizare sau de continuare a studiilor,
conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale ;
12. Verificarea în teren a solicitărilor de ajutoare de urgentă;
13.  Întocmirea  anchetor  sociale  pentru  solicitanţii  de  ajutoare  materiale  (îmbrăcăminte,
alimente);
14. Verificarea documentelor necesare dosarului solicitanţilor de hrană caldă prin Cantina
de  ajutor  social  a  municipiului,  conform Legii  nr.  208/1997  privind  cantinele  de  ajutor
social;
15. Stabilirea legăturilor persoanelor care au nevoie de ajutor şi servicii comunitare;
16. Încurajarea şi orientarea persoanelor care au nevoie de ajutor spre serviciile existente
de care aceștia pot beneficia;
17. Depistarea şi realizarea anchetelor sociale persoanelor (şi familiilor acestora) care sunt
defavorizate, abuzate, și necesită sprijin pentru a se reabilita, conform H.G. nr. 691/2015
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului
cu  părinți  plecați  în  străinătate  și  a  serviciilor  de  care  aceștia  pot  beneficia,  precum  și
pentru  aprobarea  Metodologiei  de  lucru  privind  colaborarea  dintre  direcțiile  generale  de
asistență  socială  și  protecție  a  copilului  și  serviciile  publice  de  asistență  socială  și  a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea ;
18. Îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

ATRIBUȚIILE POSTULUI – Biroul Investiții

1. Întocmeşte programul de investiţii publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de
buget pentru Primăria Municipiului Mangalia; 
2. Analizează propunerile de investiţii, în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru
instituţie;
3. Transmite listele obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget
aprobate, tuturor celor interesaţi;
4.  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;
5. 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;



6.  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;
7.  Elaborează  anual  programe  de  investiţii  publice  pe  clasificaţie  funcţională,  cât  şi
programe  pentru  următorii  3  ani,  respectiv  5  ani,  pe  baza  propunerilor  primite  de  la
direcţiile Primăriei Municipiului Mangalia;
8. 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.;
9. Întocmeşte rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiţii,
în urma solicitării conducerii Primăriei Municipiului Mangalia şi a Consiliului Local;
10.  Elaborează  temele  de  proiectare  pentru  obiectivele  de  investiţii  a  căror  proiectare
urmează a se licita;
11.  Cuprinderea  fondurilor  necesare  în  listele  de  investiţii  a  Primăriei  Muncipiului
Mangalia pentru demararea lucrărilor de proiectare;
12.  Participarea  în  comisiile  de  licitaţie  a  Primăriei  Municipiului  Mangalia,  atunci  când
este numită prin dispoziţia primarului;
13. 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;
14.  Asigură  şi  răspunde  de  organizarea  procedurilor  legale  şi  participă  în  comisiile  de
recepţie  a  documentaţiilor  tehnico-economice,  executate  din  fonduri  locale,  de  stat,
structurale sau alte fonduri legal constituite;
15. Asigură secretariatul şi punerea 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.;
16.  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;
17.  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; 
18. Asigurarea predării autorizaţiilor de construire către structurile Direcţiei Urbanism în a
căror domeniu de competenţă se află investiţia, în vederea demarării lucrărilor de execuţie;
19.  Întocmirea  de adrese de înaintare,  referate  pentru plata  taxelor  privind diferite  avize
solicitate în certificatele de urbanism;
20.  Elaborarea  rapoartelor  de  specialitate,  proiectelor  de  HCL,  notelor  de  fundamentare
aferente  obiectivelor  de  investiţii  propuse  a  se  realiza  prin  bugetul  de  lucrări,  pentru
aprobarea (avizarea) acestora în şedinţele Consiliului Local al municipiului;
21. Asigurarea verificării de către verificator atestat a documentaţiilor tehnico-economice,
dacă este nevoie;
22. Înaintarea către Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii,  Investiţii  şi Programe de
Dezvoltare  a rapoartelor  de specialitate,  proiectelor  de hotărâri,  notelor  de fundamentare
privind investiţiile care necesită aprobarea Consiliului Local;
23.  Predarea  documentaţiei  pentru  licitare  în  vederea  contractării  execuţiei  lucrărilor,
întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziţie, punerea
la  dispoziţia  Serviciului  Achiziţii  Publice  a  documentaţiei  necesare  în  format  scris  şi
electronic, pentru postarea lor pe SEAP;
24. Participarea la predarea amplasamentului către constructor/executant;



25. Răspunde de verificarea finalizării lucrărilor executate în baza contractelor de achiziţie
publică;
26.  Redactează  formularele  tip  privind:  avize/proces-verbal  de  recepţie  la  terminarea
lucrărilor, etc.;
27.  Participă  la  recepţia  pe  faze  determinante  a  lucrărilor  ce  devin  ascunse  care  se  vor
consemna în procese verbale, conform legislaţiei în vigoare;
28.  Participă în  comisiile  de recepţie  constituite  pentru lucrări  pentru care au fost  emise
ordine de începerea lucrărilor în baza autorizaţiiilor de construire;
29.  Asigură  verificarea  sesizărilor  repartizate,  redactarea  şi  transmiterea  răspunsurilor  la
sesizările petenţilor, răspunde de soluţionarea adreselor şi petiţiilor, în termenul prevăzut
de legislaţia în vigoare;
30. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
31. 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 ;
32.  Atribuţii  legate  de  proceduri  de  achiziţii  derulate  din  alte  surse  de  finanţare  decât
bugetul  de  stat:  organizează  şi  efectuează  toate  operaţiunile  necesare  desfăşurării
procedurilor  de  achiziţii  publice,  inclusiv  cumpărări  directe,  necesare  pentru  derularea
unor  proiecte  finanţate,  parţial  sau  în  totalitate,  din  fonduri  europene,  proceduri  pentru
care  Primăria  este  autoritate  de  contractare,  la  solicitarea  şi  în  colaborare  cu  Serviciul
Management Proiecte;
33. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

ATRIBUȚIILE POSTULUI – Serviciul Resurse Umane și S.S.M.

Subordonare: primar şi şefului de serviciu
Colaborare: structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Atribuţiile principale ale serviciului:
1.  Întocmeşte  documentaţia  de  aprobare  sau  modificare  a  organigramei  şi  a  statului  de
funcţii  ale  aparatului  de specialitate al  Primarului municipiului  Mangalia  şi  le înaintează
spre aprobare Consiliului Local;
2.  Organizează,  în  condiţiile  legii,  concursuri  pentru  ocuparea  funcţiilor  publice  şi
posturilor contractuale vacante, temporar vacante;
3.  Întocmeşte  dispoziţii  de  numire,  angajare,  promovare,  avansare,  mutare,  detaşare,
suspendare,  transfer,  încetare  a  activităţii,  reîncadrare,  terminarea  stagiului  şi  orice  alte
modificări apărute în raporturile de serviciu/muncă;
4. Întocmeşte contracte de muncă;
5.  Coordonează,  monitorizează procesul  de întocmire al  fişelor  de post,  în  colaborare cu
şefii  de  departamente,  ia  măsuri  în  vederea  aprobării  acestora  de  către  conducătorul
instituţiei şi răspunde de gestionarea şi arhivarea acestora;
6. Întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor legale
în vigoare;
7.  Ţine  evidenţa  cererilor  de  concedii  de  odihnă,  medicale,  de  studii,  fără  plată,  de
maternitate;
8.  Coordonează  activitatea  de  evaluare  anuală  a  performanţelor  profesionale  individuale
ale salariaţilor instituţiei şi de acordare a gradelor profesionale;
9.  Întocmeşte Planul  de ocupare a funcţiilor  publice şi  îl  înaintează Agenţiei  Naţionale  a
Funcţionarilor Publici Bucureşti spre aprobare;



10.  Întocmeşte  documentaţiile  necesare  obţinerii  avizelor  Agenţiei  Naţionale  a
Funcţionarilor  Publici  pentru  funcţiile  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului municipiului Mangalia, concursuri, promovări temporare în funcţiile publice de
conducere, precum şi pentru alte cazuri prevăzute de lege;
11.  Întocmeşte  şi  gestionează  permanent  baza  de  date  privind  funcţiile  publice  şi
funcţionarii  publici  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  şi  răspunde  de  comunicarea
informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici conform cerinţelor legale;
12.  Întocmeşte  şi  gestionează  permanent  baza  de  date  privind  personalul  contractual  din
cadrul aparatului de specialitate şi o transmite la ITM;
13. Eliberează adeverinţe privind salarizarea angajaţilor instituţiei la cererea acestora;
14. Determină fondul de salarii anual necesar dimensionării prevederilor bugetare la acest
capitol;
15. Aplică indexările, majorărilor şi alte modificări privind salarizarea personalului;
16. Verifică lunar vechimea personalului angajat, în vederea acordării gradaţiei de vechime
salariaţilor;
17. Calculează drepturile băneşti aferente concediilor de odihnă şi a concediilor medicale
pentru salariaţi;
18.  Întocmeşte  statele  de  plată  pentru  salariaţi,  consilieri  locali,  pe  baza  pontajelor  de
prezenţă  primite  de  la  departamentele  din  cadrul  Primăriei  şi  asigură  virarea  sumelor
cuvenite, pe carduri sau prin casierie;
19. Întocmeşte ordinele de plată aferente salariilor;
20. Constituie şi reţine garanţiile materiale pentru salariaţii care au calitatea de încasatori
şi gestionari;
21. Întocmeşte şi transmite declaraţiile D100, D112, L153;
22. Întocmeşte situaţii statistice şi de orice fel, solicitate pe linie de personal;
23. Ţine legătura cu toate compartimentele funcţionale din Primărie, cu Agenţia Naţională
a  Funcţionarilor  Publici  Bucureşti,  Direcţia  de  Muncă  şi  Solidaritate  Socială  Constanţa,
Direcţia de Sănătate Publică,  Consiliul  Judeţean Constanţa,  Instituţia Prefectului-Judeţul
Constanţa;
24.  Asigură  arhivarea  şi  predarea  actelor  pe  care  le  întocmeşte  la  arhiva  Primăriei,
conform Nomenclatorului arhivistic aprobat;
25. 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; 
26. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

ATRIBUȚIILE POSTULUI – Serviciul Dezvoltare Promovare Turistică și Organizare
Evenimente

1.  Stabileşte politica  de  dezvoltare  a  turismului,  realizează planificarea  turistică  şi
coordonează implementarea obiectivelor planificate;
2.  Cooperează  cu  agenţiile  guvernamentale,  în  special  cu  cele  răspunzătoare  de  zonele
protejate  (parcuri,  rezervaţii  naturale)  şi  de  conservarea  obiectivelor  istorice  şi
arheologice,  cu  instituţiile  de  sănătate  publică,  precum  şi  cu  organizaţiile
neguvernamentale  locale,  îndeosebi  pentru  proiectele  eco-turistice  sau  destinate
comunităţii din zonă;
3. Participă la târguri de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, workshopuri şi
diferite evenimente de interes turistic şi cultural;
4. Realizează activităţi de marketing turistic, inclusiv cercetări, atunci când sunt necesare



şi  să  asigure  serviciile  de  informare  turistică,  în  colaborare  cu  instituţiile  regionale  şi
naţionale de turism;
5. Stabileşte standarde şi programe de instruire şi educare pentru persoanele care vor lucra
în turism;
6.  Monitorizează  dezvoltarea  turismului  şi  se  asigură  că  turismul  îşi  menţine  poziţia  de
dezvoltare locală;
7. Asigură dezvoltarea durabilă a turismului intern;
8. Elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative care ţin de domeniul
turismului local;
9. Iniţiază şi promovează efectuarea studiilor de fundamentare a realizării activităţilor de
valorificare a potenţialului turistic local;
10.  Colaborează  cu  organele  administraţiei  publice  centrale,  cu  instituţii  ştiinţifice  şi  de
specialitate din ţară şi din străinătate, ONG-uri în domeniile specifice de activitate;
11. Participă la activităţi de documentare profesională, congrese, seminare, simpozioane şi
alte acţiuni organizate la nivel naţional şi internaţional;
12.  Participă  în  comun cu  organele  de  resort,  la  verificarea  şi  respectarea  condiţiilor  de
licenţiere  a  activităţii  de turism,  examinează şi  soluţionează.  în  limita  abilităţilor,  petiţii
referitoare la calitatea serviciilor prestate;
13. Informează asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi judeţene;
14.  Solicită  agenţilor  economici  din  industria  turismului  să  prezinte  materiale  (pliante,
fotografii, filme) în vederea promovării acestora în cadrul CNIPT, târguri, etc;
15.  Întocmirea,  realizarea  şi  coordonarea  programelor  de  activităţi  ce  se  derulează  în
cadrul manifestărilor organizate cu ocazia diferitelor evenimente;
16. Întocmirea documentaţiei ce stă la baza realizării activităţilor prevăzute în programele
de desfăşurare a manifestărilor organizate cu ocazia diferitelor evenimente;
17.  Acordă  informaţii  de  specialitate  compartimentelor  funcţionale  în  legătură  cu
problemele specifice organizării evenimentelor;
18.  Primirea,  verificarea,  ţinerea  evidenţei  şi  analizarea  documentaţiilor  înaintate  de
persoanele fizice şi juridice în vederea organizării de evenimente;
19. Mediatizarea din timp a evenimentelor ce urmează a fi organizate;
20.  Primirea,  verificarea  documentelor  şi  ţinerea  evidenţei  propunerilor  în  vederea
organizării de evenimente;
21. Monitorizarea derulării evenimentelor;
22.  Elaborarea  de  proiecte  referitoare  la  actualizarea  H.C.L.-urilor,  în  vederea  aplicării
legislaţiei ce stă la baza organizării de evenimente;
23.  Organizarea şi  realizarea tuturor  activităţilor  necesare atribuirii  contractelor  necesare
organizării evenimentelor;
24.  Primirea  şi  soluţionarea  oportună  a  solicitărilor  (cereri,  reclamaţii  şi  sesizări)
referitoare la Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică şi Organizare Evenimente;
25. Pregătirea,  elaborarea şi traducerea documentelor necesare pentru înfrăţiri,  convenţii,
congrese şi alte acţiuni internaţionale;
26. Organizarea  şi  coordonarea  tuturor activităţilor  de  protocol  şi  lansarea invitaţiilor;
27. Asigurarea relaţiilor de colaborare cu ambasade, consulate, misiuni străine în România
şi misiuni ale României în străinătate;
28.  Acordarea  informaţiilor  de  specialitate  compartimentelor  funcţionale  în  legătură  cu
problemele referitoare la Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică şi Evenimente;
29. Promovează potenţialul turistic local şi componentele de staţiune balneoclimaterică de
interes naţional la nivel naţional şi internaţional, prin evenimente şi manifestări de profil;
30. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
31. 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;
32. Realizează un sistem de signalistică turistică unitară;
33.  Dezvoltă  un  site  integrat  al  destinaţiei  turistice  şi  realizează  aplicaţii  on-line  specifice
destinaţiei, inclusiv realizarea unor producţii tip google museums în obiectivele istorice de tip local;
34. Administrează taxa specială de dezvoltare şi promovare a turismului;
35. Realizeză strategii de dezvoltare pe diferite forme de turism;
36. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..


