
ATRIBUȚIILE POSTULUI
Consilier juridic

1. Acordă consultanţă juridică  şi  informare  permanentă  a  personalului  din  direcţiile  din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  și  exprimă  puncte  de  vedere  în  ceea  ce
privește interpretarea și aplicarea actelor normative, la cererea structurilor funcționale;
2. Verifică şi întocmeşte diverse documente ce necesită semnătura consilierului juridic în cadrul
tuturor direcţiilor;
3. Vizează corespondenţa externă a direcțiilor de specialitate, în conformitate cu atribuțiile care
revin acestora; 
4.  Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi  administrativ spre avizare şi răspunde
de legalitatea acestora;
5. Avizează  pentru  legalitate  și/  sau  contrasemnează  actele  cu  caracter  juridic  ale
direcţiilor, în condițiile legii (cu excepția dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului
local, care sunt date prin lege în competența secretarului general al municipiului);
6. În condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde
de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale,
în vederea refacerii actului;
7. Soluţionează adresele care îi sunt repartizate de către primar, secretarul general al municipiului și
șeful de serviciu, în termenele legale sau cele stabilite prin rezoluţie;
8. Reprezintă insituția în instanță, promovează acțiuni în justiție, formulează întâmpinări și căi de
atac  ordinare  și  extraordinare  în  dosarele  repartizate  de  către  primar  și  secretarul  general  al
municipiului, sens în care:
a.  studiază  temeinic  cauzele  în  care  sunt  reprezentate  interesele  Municipiului  Mangalia,  ale
Primarului municipiului Mangalia ori ale Consiliului Local al municipiului Mangalia;
b. analizează oportunitatea și legalitatea formulării cererii de chemare în judecată;
c. formulează întâmpinări în dosarele în care municipiul, primarul, respectiv consiliul local este citat
în calitate de pârât;
d. invocă excepții, formulează cereri, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședință, etc,
ori de câte ori apreciază necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune acest lucru;
e. analizează oportunitatea și legalitatea exercitării căilor de atac prevăzute de lege. În caz contrar
întocmește un referat motivat, cu propunere de neexercitare a căilor de atac, care urmează să fie
aprobat de primarul municipiului Mangalia;
f.  solicită  informațiile  necesare  de  la  direcțiile  de  specialitate  din  cadrul  primăriei  în  vederea
pregătirii apărărilor;
g. comunică direcțiilor de specialitate copii ale hotărârilor definitive și irevocabile ale instanțelor
judecătorești pentru punerea lor în executare în conformitate cu obiectul litigiului și atribuțiilor care
revin fiecărei direcții de specialitate;
h. colaborează cu societățile profesionale și cabinetele de avocatură în baza contractelor încheiate,
care reprezintă  instituția  în  fața  instanțelor  judecătorești  și  asigură comunicarea între  acestea și
structurile aparatului de specialitate, ori de câte ori este necesar;
i.  informează primarul  și  secretarul  general  al  municipiului  în legătură cu desfășurarea cursului
judecății, precum și asupra situației dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
j. acordă consultanță juridică compartimentelor de specialitate cu privire la dosarele aflate pe rolul
instanțelor de judecată în care municipiul, primarul sau consiliul local este parte;
k. manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia insituției, când
solicitările au legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care municipiul, primarul
sau consiliul local este parte;
l. întocmesc referatele pentru plata taxelor judiciare de timbru, etc. pe care le înaintează Direcției
Economice în vederea achitării acestora;
m. actualizează baza de date privind dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată (introducere
citații, hotărâri judecătorești, acțiuni noi, apărători aleși, termene etc);
n.  asigură  transmiterea  în  termen  legal  sau  cel  stabilit  de  instanța  de  judecată  a  întregii
corespondențe;
o. operează și transmite fizic și electronic numerele de înregistrare a documentelor repartizate de
către primar, secretarul general al municipiului sau alte compartimente de specialitate;



p. asigură legătura și bună colaborare între societățile și cabinetele de avocatură care reprezintă
instituția în fața instanțelor judecătorești, conform contractului de colaborare și informează pri orice
mijloc de comunicare atât pe avocați,  cât și pe șefii superior ierarhici asupra corespondenței cu
termen foarte scurt de soluționare;
q.  în  funcţie  de  complexitatea  dosarelor,  întocmeşte  referat  pentru  angajare  apărător  pe  care  îl
înaintează conducerii pentru aprobare;
r. ia măsuri pentru închiderea și arhivarea dosarelor soluționate definitiv în instanță;
9.  Întocmeşte  rapoarte  de  specialitate  necesare  dezbaterii  în  comisiile  de  specialitate  a
proiectelor  de  hotărâri  specifice  competenţelor  şi  dispozițiile  specifice  activității
direcţiilor, în vederea semnării acestora de către Primar;
10. Participă la licitaţiile organizate, în cazul în care este solicitat, conform dispoziţiei Primarului;
11. Redactează proiecte de contracte şi le contrasemnează în cazul încheierii acestora;
12. În cazul în care este numit, participă în comisiile de evaluare a ofertelor, în cazul procedurilor
de achiziţie publică;
13.  Elaborează  contractele  care  se  încheie  în  urma  adjudecării  licitaţiilor  desfăşurate  în
cadrul
14.  Elaborează  contractele/  acordurile  de  eşalonare  la  plată  a  sumelor  executate;
instituţiei;
15.  Elaborează,  după caz,  contractele civile încheiate  la nivelul  direcţiilor,  conform activităţilor
desfăşurate în cadrul direcţiilor;
16.  Asigură  prelucrarea,  analizarea  în  cadrul  direcţiilor  a  unor  acte  normative,
documentare juridică, articole, alte lucrări;
17. Se informează permanent cu privire la modificările legislative şi informează structura
interesată;
18.  Răspunde  de  transmiterea  în  termen,  într-o  formă  corectă  şi  completă  a  informaţiilor  şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
19.  Informează  primarul  și  secretarul  general  asupra  tuturor  problemelor  ivite  în  desfășurarea
activității proprii;
20.  Manifestă  preocupare  în  perfecționarea  profesională  a  consilierilor  juridici  prin  studierea
legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurispridenței;
23. Participă, după caz, la audiențele acordare de către primar, viceprimar;
21. Comunică compartimentului de specialitate informații de interes public care ar putea constitui
subiecte pentru comunitatea de presă;
22.  Întocmește  procedurile  operaționale  și  documentele  ce  revin  serviciului  în  vederea
implementării și menținerii sistemului de control intern managerial;
23.  Întocmește  anual  sau  la  solicitare  rapoarte  de  activitate  pe  care  le  înaintează  primarului
municipiului mangalia;
24.  Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces;
25.  Soluţionează  toate  cererile  şi  petiţiile  aflate  în  competenţa  compartimentului  şi
răspunde în termen petiţionarilor; 
26. Asigură arhivarea şi predarea actelor pe care le întocmeşte la arhiva primăriei, conform
Nomenclatorului arhivistic aprobat;
27. 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 4 - Reguli şi proceduri de lucru generale pct. 


