
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU ȘI CADASTRU

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..

BIROUL INSPECȚIE FISCALĂ

1. Întocmeşte  proiectul  anual  de  control  şi  îl  transmite  conducerii  instituţiei  în  vederea
aprobării; 
2.  Întocmeşte,  până  la  sfârşitul  fiecărei  luni,  planul  lunar  de  control  aferent  lunii
următoare,  în  baza  programului  anual  de  control  şi  a  listelor  de  verificare  elaborate  de
biroul de inspecţie fiscală cu aprobarea conducerii instituţiei;
3. Efectuează, pe raza municipiului Mangalia activităţi de inspecţie fiscală, controale;
4.  Efectuează  verificări  inopinate  la  contribuabilii  persoane  fizice  şi  juridice  pentru
stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale datorate;
5.  Răspunde  de  organizarea  şi  efectuarea  constatărilor  faptice,  pentru  identificarea
contribuabililor,  în  vederea  verificării  acestora  prin  prisma  surselor  impozabile  sau
taxabile  (clădiri,  terenuri,  mijloace  de  transport,  etc.)  sau  a  activităţilor  producătoare  de
venituri impozabile (spectacole, activităţi hoteliere, sampling, etc.);
6.  Verifică  corectitudinea  şi  exactitatea  îndeplinirii  de  către  contribuabili  a  obligaţiilor
fiscale,  corelarea  datelor  din  declaraţiile  fiscale  cu  datele  din  evidenţa  contabilă,  din
registrele contribuabilului sau din orice alte documente justificative existente;
7.  Stabileşte,  în  cadrul termenului de prescripţie  a dreptului de a stabili  obligaţii  fiscale,
diferenţele datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau
stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale;
8.  Estimează baza de impunere,  dacă este cazul,  menţionând în actul de inspecţie  fiscală
motivele de fapt şi temeiul legal care au determinat folosirea estimării, precum şi criteriile
de estimare; 
9.  Răspunde  de  stabilirea,  în  cadrul  termenului  de  prescripţie  a  dreptului  de  a  stabili
obligaţii fiscale, diferenţe de obligaţii fiscale de plata, precum şi obligaţii fiscale accesorii



aferente acestora;
10. Aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru nerespectarea obligaţiilor fiscale;
11.  Colaborează  cu  toate  instituţiile  care  deţin  informaţii  relevante  pentru  stabilirea
obligaţiilor  fiscale  (organele  cu  atribuţii  privind  colectarea  impozitelor  şi  taxelor  locale
sau cu gestionarea raportărilor contabile ex: site-ul Ministerului Finanţelor, port ONRC –
RECOM online,  BPI,  internet,  etc.),  date  despre evidenţa persoanelor  fizice sau juridice,
precum şi  cu  organe ale  administraţiei  centrale  sau  locale  care  emit  sau  elaborează  acte
normative  în  domeniul  fiscal,  precum  şi  cu  alte  instituţii,  conform  prevederilor  şi  în
limitele legii;
12.  Aplică,  utilizează  şi  respectă  procedurile  şi  formularistica  prevăzută  de  legislaţia
fiscală şi de reglementările interne ale instituţiei;
13. Transmite către contribuabil, prin orice mijloace de comunicare, deciziile de impunere,
respectiv actele de control;
14.  Transmite  către  serviciul  venituri  persoane  fizice  şi  serviciului  venituri  persoane
juridice, după caz, a actelor de control întocmite în vederea informării acestora;
15. Transmite biroului de executare silită, în termen de 48 ore de la expirarea termenului
de plată prevăzut de legislaţia în vigoare, deciziile de impunere emise;
16.  Răspunde de redactarea actelor premergătoare inspecţiei fiscale (avize de inspecţie fiscală şi
ordine de serviciu) conform programărilor şi urmăreşte transmiterea acestora către contribuabili;
17. Răspunde de corectitudinea analizei şi evaluării informaţiilor fiscale obţinute în timpul
verificării;
18. Solicită informaţii de la terţi, dacă este cazul;
19.  Răspunde  şi  urmăreşte  ca  la  finalizarea  acţiunilor  de  control  constatările  să  fie
redactate  într-un  raport  de  inspecţie  fiscală  scris  şi  supus  aprobărilor,  conform
procedurilor legale. La finalizarea raportului fiscal se redactează deciziile de impunere sau
decizile privind nemodificarea bazei de impunere;
20.  Urmăreşte  şi  răspunde  pentru  transmiterea  către  contribuabil  prin  orice  mijloace  de
comunicare a deciziilor de impunere, respectiv al actelor de control;
21. Asigură elaborarea, difuzarea şi respectarea procedurilor operaţionale;
22. Răspunde în scris la petiţiile contribuabililor în termenul legal;
23.  Colaborează,  în  mod  frecvent  cu  serviciile  cu  atribuţii  privind  impunerea
contribuabililor persoane fizice şi  juridice,  respectiv biroul de recuperare a creanţelor,  în
mod ocazional cu celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul instituţiei;
24. 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; 
25. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..

BIROUL REGISTRATURĂ ȘI INFORMARE CETĂȚENI

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 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; 
16. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV

1. Ţine  evidenţa  contractelor  de  închiriere  a  locuinţelor  şi  terenurilor  aferente  acestora,
emite facturi pentru contractele de închiriere şi le comunică debitorilor;
2. Întocmeşte contracte de închiriere, 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 închiriere 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  închiriere  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 chiriilor;
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.  Ţine  evidenţa  chiriilor,  nominal  pentru  fiecare  persoană  fizică  în  parte  şi  urmăreşte
plăţile efectuate de acestea;
14.  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;



15.  Urmăreşte  şi  analizează  permanent  situaţia  debitelor  restante  pe  contribuabili  şi  ia
măsuri pentru încasarea acestora;
16.  Verifică  periodic  împreună  cu  comisia  de  verificare  a  locuinţelor  modul  în  care
chiriaşul întreţine locuinţa, comunică constatările de încălcare a clauzelor contractuale, în
vederea luării măsurilor de remediere;
17. 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; 
18. 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;

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.



COMPARTIMENTUL DISPECERAT ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

1.Cooperează  în  vederea  verificării  datelor  cu  caracter  personal  cu  autoritățile
administrației  publice  centrale  și  locale  competente,  cu  respectarea  prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal  și  privin  libera  circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE
(Regulamentul  general  privind  protecția  datelor),  publicat  în  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii
Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit Regulamentul general privind protecția
datelor;
2. Constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile potrivit legii;
3. Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de
problemele specifice compartimentului;
4. Desfășoară activități pentru coordonarea activității personalului propriu și intervenția la
evenimente;
5.  Verifică  în  baza  de  date  a  Ministerului  Administrației  și  Internelor  persoanele  și
vehiculele  oprite  penru  verificări,  în  condițiile  legii  și  ale  protocoalelor  de  colaborare
încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului.
6.Reprezintă Poliţia Locală a municipiului Mangalia în relaţiile cu cetăţenii care adresează
telefonic petiţii în nume propriu;
7.Gestionează documentele operative şi ţine evidenţa documentelor întocmite şi transmise;
8. Preia toate informaţiile privind evenimentele sau activităţile în curs de derulare cât şi a
celor care urmează a se desfăşura în următoarele 24 de ore, identificând felul acestora şi
locul  de  desfăşurare,  numărul  participanţilor  şi  măsurile  de  ordine  stabilite  de  către
aceştia,  măsuri  de  ordine  publică  stabilite  prin  planul  Poliţiei  Locale  a  municipiului
Mangalia,  forţele  şi  mijloacele  stabilite  în  plan  pentru  îndeplinirea  misiunii,  şefii  de
dispozitive şi modalitatea de luare a legăturii cu aceştia;
9. Studiază atribuţiile serviciului şi a procedurilor stabilite pentru diferite situaţii, situaţia
efectivelor  la  data  preluării  serviciului,  prezenţa  poliţiştilor  locali  în  obiective,  situaţia
operativă  din  obiectivele  luate  în  responsabilitate,  problemele  în  curs  de  rezolvare  şi
stadiul  îndeplinirii  lor,  alte  date  şi  informaţii  care  se  impun a fi  cunoscute în  funcţie  de
situaţia operativă;
10.Prelucrează  datele  şi  informaţiile  primite,întocmind  după  o  verificare  riguroasă  a
acestora prezenţa poliţiştilor locali în dispozitiv;
11. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor,  legate
de problemele specifice compartimentului evidența persoanelor;


