
JUDE UL TELEORMAN
PRIM RIA  MUNICIPIULUI  TURNU  M GURELE

ANUN

 Prim ria municipiului Turnu M gurele, cu sediul în municipiul Turnu M gurele
organizeaz  în data de 18.01.2021, ora 10.00 - proba scris , concurs pentru ocuparea pe
perioad  nedeterminat  a unor func ii publice de execu ie i anume:
-  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare
executare silit  persoane fizice, Serviciul impozite i taxe locale,
-  inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment constatare impunere încasare
executare silit  persoane juridice, Serviciul impozite i taxe locale,
-  inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar i
banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism i gospod rie comunal ,
-  consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment energetic i îndrumare
asocia ii de proprietari, Serviciul urbanism i gospod rie comunal ,
-  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administra ie local i
monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic i administra ie public  local ,
-  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment administra ie local i
monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic i administra ie public  local ,
-  consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment de eviden  informatizat  a
persoanei, Serviciul public comunitar local de eviden  a persoanelor.
Func iile publice pentru care se organizeaz  concursul sunt cu norm  întreag  durata
normal  a timpului de munc  este de 8 ore pe zi i de 40 de ore pe s pt mân .
      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 16.12.2020 - 04.01.2021 la
sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, str.Republicii, nr.2 i
trebuie s  con in  în mod obligatoriu documentele prev zute la art.49 alin.1.din H.G.
nr.611/2008 cu modific rile i complet rile ulterioare.
            Condi ii generale – prev zute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modific rile i complet rile ulterioare;

Condi iile de participare la concurs:
1. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior,

Compartiment constatare impunere încasare executare silit  persoane fizice,
Serviciul impozite i taxe locale:
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor economice

- minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice, pentru
ocuparea func iei publice de execu ie de grad profesional superior.

2.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment
constatare impunere încasare executare silit  persoane juridice, Serviciul impozite i
taxe locale:
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor economice

- minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice, pentru
ocuparea func iei publice de execu ie de grad profesional asistent.

3.  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 :
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor inginere ti



- minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice, pentru
ocuparea func iei publice de execu ie de grad profesional superior.

4. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment energetic i îndrumare asocia ii de proprietari, Serviciul urbanism i
gospod rie comunal :
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor inginere ti

5. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment administra ie local i monitorizare proceduri administrative,
Serviciul juridic i administra ie public  local  (post cu atribu ii de registartur ):
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor sociale , economice sau inginere ti

- minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice, pentru
ocuparea func iei publice de execu ie de grad profesional superior.

6. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment administra ie local i monitorizare proceduri administrative,
Serviciul juridic i administra ie public  local ( post cu atribu ii de administra ie
public  local ):
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor sociale – domeniul de licen  drept sau tiin e administrative

- minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice, pentru
ocuparea func iei publice de execu ie de grad profesional superior.

7. Pentru postul de  consilier, clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment de eviden  informatizat  a persoanei, Serviciul public comunitar
local de eviden  a persoanelor:
- studii universitare de licen  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniul
tiin elor economice sau în domeniul tiin elor administrative.

Pentru toate posturile candida ii trebuie s  îndeplineasc  condi iile prev zute la
art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modific rile i complet rile
ulterioare;.

Bibliografie – Tematic  - Atribu ii
I. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment

administra ie local i monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic i
administra ie public  local ( post cu atribu ii de administra ie public  local ) i
pentru postul  de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment
administra ie local i monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic i
administra ie public  local ( post cu atribu ii de administra ie public  local ):

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile

ulterioare
- Articolul 6 - Articolul 13,  Articolul 95,  Articolul 96,  Articolul 100,  Articolul 104,
Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 196–Articolul 200, Articolul 373,
Articolul 412–Articolul 429, Articolul 430–Articolul 450, Articolul 460-Articolul 463,
Articolul 563–Articolul 578, Anexa nr. 1 Procedura de organizare i publicare a



monitoarelor oficiale ale unit ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format
electronic;
          6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
           7. Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public ,
republicat ;
           8. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
Atribu ii fi  post - consilier cu atribu ii principale privind  asigurarea urm toarelor
activit i de administra ie public  local :
- Preg tirea edin elor Consiliului local – redactarea dispozi iei primarului de convocare a
edin ei, a invita iei pentru to i consilierii locali i compartimentelor din cadrul aparatului

de specialitate al primarului i a comunicatului pentru pres ; primirea, înregistrarea,
trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor de edin , preg tirea
mapelor de edin , anun area consilierilor locali despre data, ora i locul de desf urare a
edin elor  Consiliului  local,  distribuirea  materialelor  preg tite  pentru  a  fi  dezb tute  în

cadrul edin elor c tre consilierii locali, compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, mediei locale, precum i executivului Prim riei;
- Redactarea rapoartelor de fundamentare i a proiectelor de hot râre din ini iativa
consilierilor locali;
- Prime te proiectele de hot râri înso ite de referatele de specialitate i le înainteaz  la
Cabinet Secretar General, în vederea aviz rii;
- ine eviden a hot rârilor Consiliului Local;
- Asigur  punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 i ofer  informa ii de interes
public, în cooperare cu serviciile din cadrul Prim riei în baza Legii nr. 544/2001;
- Preia dispozi iile emise de Primarul Municipiului Turnu M gurele i le înscrie în registrul
special i le arhiveaz ;
- Comunic  dispozi iile c tre Institu ia Prefectului – Jude ul Teleorman, Cabinet Primar i
compartimentele interesate din cadrul Prim riei Municipiului Turnu M gurele;
- ine eviden a comunic rii dispozi iilor c tre compartimente, persoanelor interesate;
- Înregistrarea dispozi iilor primarului i a hot rârilor Consiliului local, tampilarea i
îndosarierea acestora;
- Conducerea eviden ei, în registre special destinate, cu dispozi iile primarului i cu
hot rârile Consiliului local;
-  Rezolvarea coresponden ei repartizat  serviciului, în termenul stabilit de lege;
- Arhivarea tuturor materialelor  consiliului local, a dispozi iilor i a actelor serviciului
conform nomenclatorului arhivistic;
- Formarea bazei de date privind hot rârile Consiliului local adoptate i dispozi iile
Primarului emise;
- Face parte din comisia local  de aplicare a dispozi iilor Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic a unor bunuri imobile preluate de statul român în perioada 1945-1989 , întocme te
referatele pentru solu ionarea dosarelor, ine eviden a dosarelor cuprinzînd notific rile
depuse în baza Legii nr. 10/2001, întocme te lucr ri i  acte de corespondent  în dosarele
de aplicarea Legii nr. 10/2001 i Legii nr. 165/2013 i asigur  activitatea de corespondent
cu persoanele fizice, juridice i institu iile publice;
- Acord  informa ii publicului pentru l murirea situa iei juridice a imobilelor revendicate
în baza Legii nr. 10/2001 i a celor restituite fo tilor proprietari;
- Completeaz  dosarele cu actele solicitate de la peten i pentru imobilele revendicate în
baza Legii nr. 10/2001;
- Duce la îndeplinire procedura de organizare i publicare în monitorul oficial ale unit ii
administrativ-teritoriale, în format electronic a documentelor;



-  Îndepline te orice alte atribu ii ce îi revin prin acte normative, hot râri ale consiliului
local i dispozi ii ale primarului;

Atibu ii fi  post consilier cu atribu ii de  registratur   privind  asigurarea
urm toarelor activit i:
-  Pune în executare  legile i actele normative în vigoare, duce la îndeplinire  hot rârile
consiliului local i dispozi iile primarului;
 - Verific , preia i înregistreaz , în registrul electronic sau registru pe suport de hârtie,
actele, cererile depuse personal, prin e-mail, fax sau prin po , de cet eni, persoane
juridice, institu ii i autorit i publice, precum i cele expediate de prim rie;
-  Înregistreaz  cita ii, comunic ri de la instan e i executori judec tore ti;
-  Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, dup  analiz i repartizare,
sunt preluate din nou de compartiment i distribuite serviciilor i compartimentelor în
func ie de rezolu ia stabilit ;
-  Zilnic, înregistreaz , expediaz i prime te coresponden a prin Po , servicii de curierat,
e-mail, fax sau de la alte institu ii ;
-   Asigur  în permanen  o eviden  corect  a circuitului documentelor în institu ie;
-  Aplic tampila pentru înregistrarea documentelor i înscrie num rul de înregistrare pe
documentele adresate institu iei, precum i tampila cu men iunea Prim ria municipiului
Turnu M gurele, Municipiul Turnu M gurele i Consiliul local al municipiului Turnu

gurele pe documentele semnate de reprezentan ii legali ai institu iei i înscrie num rul
de înregistrare pe aceste documente;
-  Preia orice alte cereri i sesiz ri în leg tur  cu activitatea institu iei i privitoare la
problemele ora ului adresate diferitelor compartimente, precum i conducerii institu iei
(primar, viceprimar, secretar general, administrator public);
- Asigur  eliberarea i transmiterea documentelor c tre solicitanti i ine eviden a
confirm rilor de primire i a retururilor în registrul special sau informatic;
-  Operarea în programul informatic sau în registrul pe suport de hârtie a intr rilor i
ie irilor de documente;
-  Înscrie în registru i comunic  documentele c tre servicii i compartimente, pe baz  de
semn tur ;
- Informeaz i îndrum  publicul, referitor la atribu iile i competen a compartimentelor
primariei, dând informa ii primare pentru diverse solicitari i contribuie la promovarea
imaginii institu iei în rela ia cu cet enii;
- Îndepline te procedurile de afi are, citare, comunicare a actelor de la  instan ele de
judecat i/sau birouri executori judec tore ti, lichidatori judiciari conform codului de
procedur  civil i codului administrativ;
- Întocme te borderourile de expediere i confirm rile de primire i asigur  scrierea
plicurilor de corespondent ;
-  Întocme te procese verbale de afi are-dezafi are ce privesc activitatea sa;
- În cadrul monitoriz rii procedurilor administrative, procedeaz  la înregistrarea
solicit rilor privind asigurarea publicit ii pentru persoanele fizice sau juridice, prin
intermediul paginii de internet a unit ii administrativ-teritoriale i colaboreaz  cu serviciul
impozite i taxe locale având în vedere c  prin hotarâre a autorit ii deliberative, la
propunerea autoritatii executive, se stabilesc taxe speciale, în condi iile legisla iei privind
finan ele publice locale, care se fac venituri la bugetul local.
-  Îndepline te orice alte atribu ii ce îi revin prin acte normative, hot râri ale consiliului
local i dispozi ii ale primarului;



II.  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 :

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. O.U.G.  57/2019, privind Codul administrativ

 1. PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea public i privat  a statului sau a
unita ilor administrativ-teritoriale
LEGE REREPUBLICAT  7/1996 - LEGEA cadastrului i a publicita ii imobiliare nr.
7/1996*)
1.  TITLUL II - CAPITOLUL I - Eviden a cadastral-juridic
2.    TITLUL II - CAPITOLUL II - Procedura de înscriere în cartea funciar

6. HOTARARE GUVERN 392/2020 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public i privat al
comunelor, al ora elor, al municipiilor i al jude elor

7. HOTARARE GUVERN 777/2016 - privind structura, organizarea si functionarea
Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

8. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 448/2017 - pentru aprobarea Normelor
tehnice privind procedurile  de lucru specifice Registrului electronic national al
nomenclaturilor stradale

1.Capitolul III - Reguli de acordare a denumirilor de drumuri
2.Capitolul IV - Reguli de atribuire a num rul administrativ

9. HOTARARE nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere f  plat i de
valorificare a bunurilor apartinând institu iilor publice

1.CAPITOLUL V - Organizarea procedurii de licita ie
10. ORDIN Nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep ie i

înscriere în eviden ele de cadastru i carte funciar
1.CAPITOLUL II -  Cuprinsul c ii funciare. tipuri de inscrieri în cartea funciar . tipuri de
documenta ii cadastrale i modul de întocmire a acestora

11. ORDONAN A NR.12/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din
func iune,   casare i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc  domeniul
public al statului i al unita ilor administrativ-teritoriale

Atribu ii fis  post:

1. Evidenta domeniului public si privat;

2. Intocmirea proiectelor de hotarari privind inchirierea / vanzarea / concesionarea

terenurilor din domeniul public/privat al municipiului;

3. Furnizeaza date privind situatia juridica a imobilelor celorlalte

servicii/compartimente;

4. Intocmeste si tine evidenta bunurilor si contractelor privind inchirierea/vanzarea/

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

legii;

5. Constituie banca de date urbana si o actualizeaza de cate ori este nevoie;



6. Intocmirea documentatiei privind atribuirea de locuri de casa  cf.Legii nr.15/2003;

7. Atribuire numere administrative / adrese domicilii cetateni si institutii publice sau

agenti economici;

III. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment energetic i îndrumare asocia ii de proprietari, Serviciul urbanism i
gospod rie comunal :

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. Legea nr. 196/2018 – privind infiin area,organizarea i func ionarea asocia iilor de

proprietari i administrarea condominiilor.
6. Ordinul  1058/2019 – privind aprobarea con inutului cadru al statutului asocia iei

de proprietari i al regulamentului condominiului.
7. Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea regelment rilor contabile pentru

persoanele juridice f  scop patrimonial.
Atribu ii fisa post
1. Coordoneaza si monitorizeaza activitatea asociatiilor de proprietari;

2. Solutioneaza cererile/ sesizarile / reclamatiile cetatenilor privind activitatea asociatiilor

de proprietari;

3. Urmareste si controleaza din punct de vedere tehnic activitatea asociatiilor de

oproprietari;

4. Sprijina asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor legale de intretinere si

reparare a constructiilor si instalatiilor;

5. Indruma si sprijina asociatiile de locatari pentru a se organiza in asociatii de

proprietari;

6. Aduce la cunostiinta asociatiilor de proprietari materialele informative si toate

modificarile legislative ce priveste organizarea si functionarea asociatiilor de

proprietari;

7. Participa la sedintele de instruire si alegeri organizate in conformitate cu legislatia

specifica;

 8. Asigur  securitatea documenteleor la nivelul serviciului urbanism si gospod rie

comunal ;

 9. Coopereaz  cu colegii din cadrul Direc iei tehnice în vederea îndeplinirii atribu iilor

specifice;

10. Îndepline te orice alte atribu iuni specifice activit ii serviciului ce îi revin prin acte

      normative, dispozi ii, hot râri;



11.R spunde material, disciplinar i penal pentru realitatea i legalitatea actelor semnate.

IV. Pentru postul de  consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment de

eviden  informatizat  a persoanei, Serviciul public comunitar local de eviden  a

persoanelor:

1. Constitutia Romaniei, republicata,
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu

modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor

formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. O.U.G. nr. 97/2005 privind eviden a, domiciliul, re edin a i actele de identitate ale

cet enilor români, republicata, cu modific rile i complet rile ulterioare;
6. H.G.R. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar

a dispozi iilor legale privind eviden a, domiciliul, re edin a i actele de identitate
ale cet enilor români cu modific rile i complet rile ulterioare.

TEMATIC
1. Organizarea i administrarea Registrului Na ional de Eviden  a Persoanelor (

R.N.E.P.).
2. Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P.
3. Cazurile în care se elibereaz  un nou act de identitate.
4. Dovada adresei de domiciliu.
5. Înregistrarea în R.N.E.P. a na terii.
6. Înregistrarea în R.N.E.P. a decesului.
7. Actele de identitate i condi iile de eliberare.
8. Activit ile desf urate de lucr torii de eviden  pentru eliberarea c ii de

identitate i c ii de identitate provizorii.
9. Eliberarea primei c i de identitate.
10. Eliberarea c ii de identitate provizorii.
11. Re inerea, anularea i distrugerea actelor de identitate.
12. Procedura acord rii vizei de re edin .

Atribu ii fisa post:
1. Prime te, analizeaz i solu ioneaz  cererile pentru eliberarea actelor de identitate,

stabilirea, restabilirea sau schimbarea domiciliului, precum i acordarea vizei de
re edin  în conformitate cu prevederile legale.

2. Completeaz  cartea de identitate provizorie la rubricile corespunz toare i
desf oar  toate activit ile prev zute de HGR nr. 1375/2006.

3. spunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare i înscrise în
formularele necesare eliber rii actelor de identitate

4. Înmâneaz  actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora
5. Preia în Registrul Na ional de Eviden  a Persoanelor datele privind persoana

fizic , în baza comunic rilor nominale pentru n scu ii vii, cet eni români, ori cu
privire la modific rile intervenite în statutul civil al persoanelor în vârst  de 0-14
ani, precum i datele privind persoanele decedate

6. Preia în sistem informatizat imaginea cet enilor care solicit  eliberarea actelor de
identitate sau care solicit  înscrierea men iunii de stabilire a re edin ei în buletinul
de identitate;

7. Opereaz  în Registrul Na ional de Eviden  a Persoanelor data înmân rii c ilor de
identitate i a c ilor de identitate provizorii;



8. Clarific  neconcordan ele dintre nomenclatorul artelor de circula ie i situa ia din
teren, respectiv din documentele cet enilor;

9. Opereaz  corec ii asupra neconcordan elor înregistrate în Registrul Na ional de
Eviden  a Persoanelor, constatate cu ocazia unor verific ri sau semnalate de al i
utilizatori;

10. Actualizeaz  Registrul Na ional de Eviden  a Persoanelor cu datele privind
persoana fizic  în baza comunic rilor înaintate de ministere i alte autorit i ale
administra iei publice centrale i locale, precum i a documentelor prezentate de
cet eni cu ocazia solu ion rii cererilor acestora

11. Furnizeaz , în condi iile legii, datele de identificare i de domiciliu ale persoanei
tre autorit ile i institu iile publice, agen ii economici i c tre cet eni, în

conformitate cu prevederile legale a datelor cu caracter personal
12. Identific , actualizeaz i r spunde de corectitudinea datelor preluate în  R.P.I.D.,

îndeplinând atribu iile stabilite prin metodologia comun  privind procedura de
colectare, actualizare, consultare i stergere a datelor în/din R.P.I.D

13. Desf oar  activit i specifice pentru punerea în legalitate  cu acte de identitate ale
persoanelor netransportabile prin deplasarea cu sta ia mobil  la solicitarea
persoanelor fizice i a autorit ilor locale

14. Acord  sprijin în vederea identific rii rapide a persoanelor internate în unit ile
sanitare, persoane ce nu posed  acte de identitate

15. Colaboreaz  cu forma iunile de poli ie, organizând în comun ac iuni i controale la
locuri de cazare în comun, hoteluri i alte unit i de cazare turistic , în vederea
identific rii persoanelor nepuse în legalitate pe linie de eviden a persoanelor
precum i a celor urm rite în temeiul legii

16. Efectueaz  verific ri cu privire la transcrierea certificatelor de stare civil  procurate
din str in tate

17. Asigur  colaborarea i schimbul permanent  de informa ii cu unit ile operative ale
MAI în scopul realiz rii operative i de calitate a sarcinilor commune ce le revin în
temeiul legii

18. Solu ioneaz  cererile forma iunilor operative din cadrul MAI, SRI, Justi ie, Parchet,
persoane fizice i juridice privind verificarea i identificarea persoanelor fizice

19. Efectueaz  verific ri la solicitarea instan elor cu privire la declararea dispari iei sau
a mor ii pe cale judec toreasc i înregistrarea tardiv  a na terii

20. Asigur  crearea, folosirea i p strarea arhivei specifice
21. Formuleaz  propuneri pentru îmbun irea muncii i metodologiilor de lucru
22. spunde de aplicarea întocmai a dispozi iilor legale, a ordinelor i instruc iunilor

care reglementeaz  activitatea pe linia regimului de stare eviden  a persoanelor
23. Asigura preluarea de la B.J.A.B.D.E.P a loturilor c ilor de identitate în

conformitate cu prevederile legale.
24. Execut  alte sarcini dispuse de Consiliul Local, conducerea Prim riei sau eful

serviciului.
25. Respect i aplic  standardele controlului managerial.
26. Întocme te i transmite S.P.C.J.E.P. situa iile lunare, trimestriale, semestriale i

anuale.
27. Respect  prevederile legale privind furnizarea datelor cu caracter personal în

conformitate cu prevederile în materie.

V. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment
constatare impunere încasare executare silit  persoane fizice, Serviciul impozite i
taxe locale i pentru  postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent,
Compartiment constatare impunere încasare executare silit  persoane juridice,
Serviciul impozite i taxe locale:



1. Constitutia Romaniei, republicata,
2.Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificarile si completarile ulterioare,
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modific rile i complet rile ulterioare;

-Titlul IX-Impozite i taxe locale:
-Cap.I, II,III,IV

6. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modific rile i complet rile ulterioare:

- Titlul IX-Impozite i taxe locale:
-Cap.II,III,IV

7. Legea nr.207/2015-privind Codul de Procedur  fiscal  ,cu modific rile i complet rile
ulterioare;

-Titlul VII-Colectarea crean elor fiscale:
-Cap.I-Dispozi ii generale;
-Cap.II-Stingerea crean elor fiscale prin plat ,compensare i restituire;

Atribu ii fis  post-  consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment
constatare impunere încasare executare silit  persoane fizice:

1. Efectueaz i verific  indeplinirea procedurilor de executare a crean elor bugetare provenind din
amenzi aflate în eviden a serviciului ; pentru debitele datorate i neachitate în termen de c tre
contribuabilii- persoane fizice declan eaz  procedura execut rii silite . În acest sens întocme te adrese
de infiin are a popririi, asigurând încasarea crean elor în termenul legal.
2. Pentru debitele datorate i neachitate în termen de c tre contribuabilii- persoane fizice declan eaz
procedura execut rii silite i întocme te dosarele de executare.În acest sens întocme te  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.
3. Efectueaz  verific ri asupra modului de stabilire i virare a impozitelor i taxelor locale, a realit ii,
legalit ii i sincerit ii declara iilor depuse de contribuabili persoane fizice ;
4. Asigur  asisten a contribuabililor persoane fizice, la solicitarea direct  a acestora , prin urm toarele
forme : rela ii cu publicul,coresponden  scris , telefon, mijloace electronice de comunicare ;
5. Asigur i r spunde de integritatea, confiden ialitatea i securitatea datelor i documentelor
con inute de fiecare dosar în parte ;
6. Întocmirea, dup  caz, a adeverin elor, certificatelor de atestare fiscal , precum i a altor documente
solicitate în baza legii de c tre contribuabili ;
7.Asigur  colaborarea cu serviciile /compartimentele din cadrul institu iei în scopul indeplinirii
atribu iilor specifice ce revin structurii respective ;
8.Respecta si aplica standardele controlului intern managerial ;
9.Indeplineste orice alta sarcina incredintata de sefii ierarhici superiori
10.Indosariaz  si arhiveaz  documentele ce fac obiectul activit ii ;

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare
impunere încasare executare silit  persoane juridice:
1. Realizeaz  activitatea de stabilire, constatare i impunere a impozitelor i taxelor datorate
bugetului local de c tre persoanele juridice ;



2. Prime te i calculeaz  declara iile de impunere pentru stabilirea impozitelor i taxelor pentru
persoane juridice, întocme te i transmite deciziile de impunere ;
3. Verific  modul de stabilire a impozitelor i taxelor locale, face verific ri asupra  realit ii (materia
impozabil ), legalit ii i sincerit ii declara iilor depuse de contribuabili persoane juridice, verific ri
în ceea ce prive te corectitudinea i exactitatea îndeplinirii obliga iilor fiscale c tre bugetul local
conform programului de inspec ie fiscal  aprobat;
4. 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
titluri executorii,soma ii,adrese de înfiin are a popririi , procese –verbale de sechestru , precum i
celelalte activit i  in vederea valorific rii bunurilor sechestrate.
5.  Întocme te , pe baza documentelor existente , documenta ia pentru trecerea în eviden a special ,sau
sc derea din eviden a fiscal  a contribuabililor persoane juridice ;
6. Asigur  asisten a contribuabililor persoane juridice, la solicitarea direct  a acestora , prin
urm toarele forme : rela ii cu publicul, coresponden  scris , telefon, mijloace electronice de
comunicare ;
7. Întocmirea, dup  caz, a adeverin elor, certificatelor de atestare fiscal , precum i a altor documente
solicitate în baza legii de c tre contribuabili ;
8. Asigur  colaborarea cu serviciile /compartimentele din cadrul institu iei în scopul indeplinirii
atribu iilor specifice ce revin structurii respective
9. Respecta si aplica standardele controlului intern managerial ;

10 ndepline te orice alt  sarcina incredin at  de sefii ierarhici superiori
11. Indosariaz  si arhiveaz  documentele ce fac obiectul activit ii ;

Selec ia dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucr toare de la data
expir rii termenului de depunere a dosarelor.
  Rela ii suplimentare se pot ob ine la sediul Prim riei municipiului Turnu M gurele –
Compartiment resurse umane i la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,
CUCLEA   D NU


