
ATRIBUȚII DIRECȚIA GOSPODĂRIRE URBANĂ ȘI SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE

1. Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde, prin şefii de serviciu/ birou, întreaga
activitate  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  ce  revin  Direcţiei  Gospodărire  Urbană  şi  Servicii  de
Utilităţi Publice.
2.  Răspunde  de  întocmirea  şi  gestionarea  bazei  de  date  reale  şi  actualizate,  inclusiv  în  format
electronic, în domeniul de activitate;
3. Organizează munca în cadrul direcţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un
nivel  calitativ  corespunzător  a  tuturor  atribuţiilor  de  serviciu  ce  revin  angajaţilor  din  cadrul
direcţiei;
4. Semnează toate documentele emise de către direcţie;
5.  Verifică  documentaţiile  necesare  pentru  proiectele  cu  finanţare  nerambursabilă  în  vederea
obţinerii finanţării;
6. Coordoneaxă şi sprijină echipele de proiect în vederea implementării proiectelor individuale ale
municipaităţii sau în care acesta este partener;
7.  Colaborează  în  vederea  îndeplinirii  atribuţiilor  specifice  direcţiei  cu  următoarele  instituţii:
Instituţia  Prefectului  Judeţului  Constanţa,  Consiliul  Judeţean  Constanţa,  Agenţia  de  Dezvoltare
Regională Sud Est, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice,
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, alte organisme de interes local şi
naţional;
8.  Stabileşte  atribuţii  de  serviciu  pentru  personalul  din  subordine  şi  efectuează  evaluarea
performanţelor profesionale;
9.  Asigură  măsurile  pentru  evaluarea  posturilor,  contrasemnarea  fişelor  de  post,  evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
10. Aprobă, în condiţiile legii, efectuarea concediilor de odihnă ale personalului din subordine;
11. Propune participarea la cursuri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;
12.  Ia  măsurile  prevăzute  de  lege  în  cazul  săvârşirii  de  către  salariaţi  a  unor  abateri  privind
nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă;
13. Participă la elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget, inclusiv al rectificărilor acestuia;
14. Asigură condiţiile pentru soluţionarea contestaţiilor;
15.  Realizează colaborarea şi  conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate
direcţiile de specialitate din cadrul primăriei;
16. Asigură desfăşurarea activităţii  de arhivare şi gestionare a documentelor la nivelul direcţiei,
conform prevederilor legale;
17. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;
18. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.;
19.  Respectă  programul  de  lucru  conform Dispoziţiei  nr.  332 din 01.07.2014 privind  stabilirea
programului de lucru şi accesului în instituţie al angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Mangalia;
20.  Răspunde  disciplinar,  civil,  material  şi  penal,  pentru  pagubele  provocate  instituţiei  prin
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă
1. Să işi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare
a acestora;
2. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională atât propria persoana, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
3. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că
mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate;
4.  Să coopereze,  atât  timp cât  este  necesar,  cu angajatorul,  pentru realizarea oricăror  măsuri  şi
cerinţe dispuse de către inspectorii  de muncă şi  inspectorii  sanitari,  pentru protecţia sănătăţii  şi
securităţii lucrătorilor.


