
Principalele atribuții ale funcției publice de execuție vacante, de inspector asistent la 

Serviciul Monitorizare Contracte, cu durată normală a timpului de muncă: 

 

1. Calcularea redeventelor/chiriilor și a sumelor conexe, pentru contractele avand ca obiect 

concesionarea, închirierea constituirea superficiei sau servitutilor oneroase a terenurilor din 

domeniul public sau privat al municipiului precum si cele aflate în administrarea municipiului 

conform legii. 

 

2. Urmarirea și evidența încasarii redeventelor/chiriilor și a sumelor conexe conform contractelor  

avand ca obiect  închirierea sau concesionarea terenurilor din proprietatea Municipiului Baia 

Mare sau administrarea Consiliului Local Municipiului Baia Mare, sau stabilite ca urmare a unor 

proceduri judiciare. 

 
3. Întocmirea  balanţei  sintetice şi analitică a creanţelor provenind din vânzări de locuinţe cu 
plata în rate , având ca temei legal al vânzării : 

- H.C.L.nr 363/2002 
- H.C.L. nr.545/2003 
- Decretul Lege nr.61/1990 
- Legea nr.112/1995 
- O.G.nr.19/1994 

4. Stabilirea şi înregistrarea în analitic acreanţelor de natura rate şi dobânzi aferente lunii în 

curs, efectuând debitarea conform desfăşurătorului de rate, a obligaţiilor de plată, distinct pe 

fiecare debitor şi pe fiecare temei legal al creanţei; 
 
5. Întocmrea situaţiilor centralizatoare şi detaliate pe date de încasare a sumelor în numerar, pe 
date de depunere în conturile bancare a încasărilor, a sumelor încasate prin aplicaţii 
informatizate, practicate de instituţie, etc.pe care le depune la Direcţia de Taxe si Impozite, 
pentru H.C.L.nr.363/2002, H.C.L.nr.545/2003, Decretul Lege nr.61/1990 şi Legea nr.112/1995 şi 
la Direcţia de Cheltuieli pentru O.G.nr.19/1994. 
 
6. Stabilirea obligaţiilor de transfer ale sumelor incasate de autoritatea locala in aplicarea actelor 
normative privind vanzare/închirierea unor imobile de stat aflate în administrarea legala a 
municipiului atât faţă de bugetul local , venituri curente, venituri cu destinaţie specială, 
comisioane, cât şi faţă de bugetul general consolidat al statului , rate dobânzi, penalităţi de 
întârziere, TVA, pe care le depune la Direcţia de Taxe si impozite şi la Direcţia de Cheltuieli, 
pentru înregistrarea în evidenţele contabile şi pentru efectuarea viramentelor bugetelor cărora 
aceste sume se cuvin. 

 

7. Asigura redactarea, si inaintarea spre semnare a facturilor pentru 

vanzarea/compensarea/sulta ca urmare a unor vanzari de imobile sau schimburi realizate intre 

Municipiu și terțe persoane fizice sau juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


