
Atributiile postului
Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare
impunere încasare executare silit  persoane juridice, Serviciul impozite i
taxe locale
- introduce în eviden a fiscal  informatizat  declara iile de impunere a
contribuabililor -persoane juridice, prime te i opereaz  în matricola  mijloace
transport-persoane juridice declara iile de impunere, radierile, modific rile
intervenite, în baza cererilor depuse de c tre persoanele juridice;
- întocme te situa iile nominale privind debitele restante în vederea declan rii
procedurii  de executare silit ;
- pentru debitele datorate i neachitate în termen de c tre contribuabilii- persoane
fizice i juridice  declan eaz  procedura execut rii silite i întocme te dosarele de
executare. În acest sens întocme te în tiin ri de plat , titluri executorii, soma ii,
adrese de înfiin are a popririi, procese –verbale de sechestru, precum i celelalte

suri  in vederea valorific rii bunurilor sechestrate. Face propuneri temeinic
fundamentate pentru trecerea în eviden a special  a insolvabililor –persoane fizice
i le prezint  spre aprobare, urm re te revenirea la starea de solvabilitate i

propune redebitarea;
- d  rela ii contribuabililor  în leg tur  cu situa ia fiscal  ,materia impozabil ;
- rezolv  în termen coresponden a repartizat -solicit ri de adeverin e, adrese
privind situatia fiscal  a unor contribuabili i o indosariaz ;
- asigur i r spunde de integritatea, confiden ialitatea i securitatea datelor i
documentelor con inute de fiecare dosar în parte;
- indosariaz  si arhiveaz  documentele ce fac obiectul activit ii;
- respecta si aplica standardele controlului intern managerial.

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment
cadastru imobiliar edilitar i  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul
urbanism i gospod rie comunal e
- evidenta domeniului public si privat;
- intocmirea proiectelor de hotarari privind inchirierea / vanzarea / concesionarea

terenurilor din domeniul public/privat al municipiului;

- furnizeaza date privind situatia juridica a imobilelor celorlalte

servicii/compartimente;

- intocmeste si tine evidenta bunurilor si contractelor privind inchirierea/vanzarea/

concesionarea/transmiterea in folosinta gratuita/darea in administrare, in conditiile

legii;

- constituie banca de date urbana si o actualizeaza de cate ori este nevoie;

- intocmirea documentatiei privind atribuirea de locuri de casa  cf.Legii

nr.15/2003;



- atribuire numere administrative / adrese domicilii cetateni si institutii publice sau

agenti economici;

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment
energetic i îndrumare asocia ii de proprietari, Serviciul urbanism i
gospod rie comunal
-coordoneaza si monitorizeaza activitatea asociatiilor de proprietari;

-solutioneaza cererile/ sesizarile / reclamatiile cetatenilor privind activitatea

asociatiilor de proprietari;

-urmareste si controleaza din punct de vedere tehnic activitatea asociatiilor de

oproprietari;

-sprijina asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor legale de

intretinere si reparare a constructiilor si instalatiilor;

-indruma si sprijina asociatiile de locatari pentru a se organiza in asociatii de

proprietari;

-aduce la cunostiinta asociatiilor de proprietari materialele informative si toate

modificarile legislative ce priveste organizarea si functionarea asociatiilor de

proprietari;

-participa la sedintele de instruire si alegeri organizate in conformitate cu legislatia

specifica;

 -asigur  securitatea documenteleor la nivelul serviciului urbanism si gospod rie

comunal ;

 -coopereaz  cu colegii din cadrul Direc iei tehnice în vederea îndeplinirii

atribu iilor specifice;

-indepline te orice alte atribu iuni specifice activit ii serviciului ce îi revin prin

acte normative, dispozi ii, hot râri;

-r spunde material, disciplinar i penal pentru realitatea i legalitatea actelor

semnate.



Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment

administrare imobile ANL, FLS, Serviciul urbanism i gospod rie comunal

      -acord  relatii cu publicul prin informarea cet tenilor cu privire la aspectele
economice,sociale si juridice reglementate de Legea locuintei
nr.114/1996,republicat , Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale

        pentru Locuinte cu modific rile si complet ril ulterioare,si fondului locativ de
stat,prin abordarea unei conduite de etic  profesional , nediferentierea socio-
material  si nediscriminarea etnic  a solicitantilor;

      -asigur  evidenta dosarelor de locuint  întocmite în conformitate cu Legea
Locuintei nr.114/1996, republicat  cu  modific rile si complet rile ulterioare si
Legea nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinta
cu modific rile si complet rile ulterioare si a fondului social de stat

     -analizeaz  dosarele de locuint , fapt ce presupune verificarea din punct de vedere
al existentei documentelor  justificative aprobate de Consiliul Local;

     -verificarea din punct de vedere al încadr rii în prevederile legale (îndeplinirea în
totalitate a criteriilor restrictive)

     -completarea fisei de evaluare, introducerea datelor si calculul automat al
punctajului prin aplicarea criteriilor de ierarhizare;

 verific  în teren situatiile declarate - efectueaz  anchete sociale;
 elaboreaz  lista privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor pe

baza dosarelor depuse în anul în curs pân  la finele perioadei de actualizare si a
celor nesolutionate din anii anteriori actualizate pentru anul în care se intocmeste
lista.
-intocmeste liste de repartizare;
-asigur  publicitatea prin afisare a actelor necesare întocmirii dosarului de locuint ,
criteriilor de repartizare a locuintelor, inclusiv a sistemului de punctare, listei de
priorit ti si listelor de repartizare;
-asigur  secretariatul tehnic al Comisiei Sociale si duce la îndeplinire hot rârile
acesteia;
-intocmeste contractele de închiriere, înainteaz  câte un exemplar al acestora la
Serviciul Impozite si Taxe  Locale, urm reste derularea acestora si întocmeste acte
aditionale de modificare a acestora în conditiile îndeplinirii în continuare de c tre
chiriasi a prevederilor legale;
-verific  fondul locativ existent si identific  spatii cu destinatia de locuint  sau care
pot fi adaptate destinatiei de locuint  pentru solutionarea situatiei locative a unor
persoane sau familii care din motive ce nu tin de vointa acestora se afl  într-o
situatie grav ;
-elaboreaz  si întretine gestiunea informatizat  a solicit rilor de locuint , a
actualiz rii dosarelor, încadr rii pe categorii de locuint , calculul punctajului,
întocmirea listei si ordonarea solicitantilor în functie de punctaj si criteriile de
departajare impuse de legislatia în vigoare pentru o evident  care s  permit
reg sirea rapid  si eficient  a informatiilor privind solicitantii de locuinte.
-asigur  securitatea documenteleor la nivelul serviciului urbanism si gospod rie
comunal ;



-coopereaz  cu colegii din cadrul Direc iei tehnice în vederea îndeplinirii
atribu iilor specifice;
-indepline te orice alte atribu iuni specifice activit ii serviciului ce îi revin prin
acte normative, dispozi ii, hot râri;
-r spunde material, disciplinar i penal pentru realitatea i legalitatea actelor
semnate.

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant,

Compartiment fond funciar, cadastru i consultan  agricol

-  Punerea în executare a legilor i actelor normative în vigoare, ducerea la
îndeplinire a hot rârilor consiliului local i a dispozi iilor primarului, cu care a fost
încredin at;
- Reprezint  în fa a instan elor judec tore ti competente interesele autorit ii
administra iei publice locale (Judec torii, Tribunale, Cur i de Apel, Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie);
- Formuleaz  întâmpin ri, note scrise, concluzii, ridic  excep ii pentru o bun
ap rare a institu iei pe care o reprezint ;
- Exercit  c ile ordinare i extraordinare de atac împotriva hot rârilor nefavorabile;
- Promoveaz  cereri de chemare în judecat  din dispozi ia conducerii Prim riei
Municipiului Turnu M gurele;
- Solicit  învestirea cu formul  executorie a hot rârilor judec tore ti i comunic
hot rârile judec tore ti compartimentelor de specialitate în vederea actualiz rii
bazei de date a acestora;
- Aplicarea procedurilor de executare silit i finalizarea procedurilor de executare
silit ;
- Vizeaz  pentru legalitate documentele întocmite la nivelul compartimentului
atunci când este necesar  aceast  viz ;
- Vizeaz  pentru legalitate documentele i contractele pe care institu ia le încheie
cu ter i, când situa ia o impune;
-  Asigur i îndepline te toate m surile privind punerea în aplicare a Legii nr.
165/2013;
- Asigura i îndepline te toate m surile privind punerea în aplicare a Legii nr.
17/2014;
- Asigura i îndepline te toate m surile privind întocmirea de c i funciare în
cadrul procedurii de înregistrare sistematic ;
- R spunde în timp legal la solicit rile adresate de c tre persoane fizice i juridice
i de c tre celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al

primarului municipiului Turnu M gurele;
- Asigur  consultan  juridic   produc torilor agricoli persoane fizice i juridice, ce

i desf oar  activitatea pe teritoriul cadastral al municipiului Turnu M gurele;



- Informeaz  cet enii despre obliga iile ce le revin si asigur  transmiterea de
informa ii referitoare la subven iile i primele din agricultur , precum i legisla ia
agricol  în vigoare, colaboreaz  cu Direc ia Agricol  Teleorman ;
- Asigur  consultan  juridic  în activitatea de administrare a p unii municipale i
la solicitarea cresc torilor de animale, în privin a desfa ur rii activita ii de p unat;
- Urm re te respectarea i aplicarea obliga iilor  legale impuse prin
Amenajamentul pastoral i Planurile pentru exploatarea i între inerea p unii,
propunand sanc ionarea înc lc rii normelor legale;
- Particip  la întocmirea i gestionarea bazei de date cu privire la toate informa iile
legate de imobile, str zi, inclusiv cele situate în zone nou înfiin ate, care cuprind
parcel ri ce s-au format ca urmare a aplic rii Legilor fondului funciar ;
- Particip  la verificarea documenta iilor depuse de cet eni în vederea atribuirii de
terenuri  potrivit legilor fondului funciar, precum i a altor acte normative privind
reconstituirea dreptului de proprietate;
- Particip  la întocmirea documenta iilor  necesare pentru acordarea de sprijin
produc torilor agricoli, în condi iile prev zute de lege i urm reste realizarea
acestor ac iuni,
-Transmite cererile i celelalte documente înso itoare comisiei locale de fond
funciar pentru a fi analizate, particip  la edin ele comisiei locale de fond funciar si
aduce la cuno tin a celor interesa i hot rârile comisiilor de fond funciar;
- Particip  la întocmirea situa iilor definitive privind persoanele fizice i juridice
îndrept ite s  li se atribuie terenuri;
- Particip  la întocmirea de r spunsuri la cererile depuse în leg tura cu activitatea
agricola i în leg tur  cu dosarele i solicit rile analizate de comisia de fond
funciar ;
- Întocme te rapoarte de fundamentare în vederea ini ierii unor hot râri de consiliu
referitoare la activitatea compartimentului;
- Asigur  îndosarierea cererilor primite spre solu ionare, arhivarea documentelor;
- Particip  la  formarea bazei de date a compartimentului;
- Particip  la activit i legate de referendum, recens mânt, alegeri locale i
generale;
- Îndepline te orice alte atribu ii ce îi revin prin acte normative, hot râri ale
consiliului local i dispozi ii ale primarului.
- Punerea în aplicare a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter
personal;
- Îndeplinirea sarcinilor i atribu iilor specifice compartimentului;
- Îndeplinirea obiectivelor institu iei;
- Respect i aplic  standardele controlului intern managerial i  Standardul ISO
9001;
- Respect  normele de s tate i securitate în munc i PSI;


