
ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIROUL PARCURI ȘI SPAȚII VERZI:

1. Asigură buna întreţinere şi conservare a materialului dendrologic şi floricol ocrotit;
2.  Urmăreşte  serviciile  de  curăţenie,  întreţinere  şi  igienizare,  tăieri  şi  toaletări  arbori
ornamentali,  plantări  arbori,  defrişat  culturi  floricole,  tunsul  şi  cositul  gazonului,
greblatul,  încărcarea  ierbii  şi  transportul  acesteia,  acoperit  trandafirii  cu  pământ,  tunsul
gardurilor vii, tăierile rase (totale) la arborii uscaţi şi degradaţi din parcuri şi aliniamentele
stradale  care  prezintă  reale  pericole  pentru  clădiri,  trotuare,  circulaţia  pietonală  şi  a
autovehiculelor,  linii  electrice  şi  telefonice,  numai  după  obţinerea  avizelor  legale  şi  cu
respectarea legislaţiei în vigoare, întreținere fântâni arteziene şi bazine ornamentale;
3. Întocmeşte necesarul de lucrări, reparaţii, modernizări privind spaţiile verzi şi parcurile;
4. Răspunde de coordonarea modului de aplicare a tratamentelor de combatere şi prevenire
a bolilor şi dăunătorilor în bune condiţii, la nivelul municipiului Mangalia;
5.  Urmăreşte  execuţia  lucrărilor,  prestarea  serviciilor  şi  achiziţionarea  bunurilor,  în  baza
contractelor  încheiate  de  Municipiului  Mangalia  referitoare  la  parcurile  din  Municipiul
Mangalia, inclusiv Parcul Municipal Comorova;
6.  Urmăreşte respectarea cantitaţilor de lucrări, calitatea lucrărilor executate şi serviciilor prestate
fiind în sarcina exclusivă a executanţilor/prestatorilor de lucrări/servicii;
7.  Gestionează datele de pe teren şi le aduce la cunoştinţa directorului, săptămânal, printr-
un raport;
8. Participă la recepţiile parţiale şi finale ale lucrărilor executate;
9.Verifică  şi  semnează  procesele-verbale  de  recepţie  pentru  lucrările  executate/serviciile
prestate şi  situaţiile de plată aferente,  prin responsabilul de contract;
10. Verifică gradul de asigurare a întreţinerii vegetaţiei ierboase şi arboricole de pe spaţiile
verzi;
11.  Întocmeşte programele de lucru lunare pentru activitatea  de  amenajare,  întreţinere  şi
extindere a spaţiilor verzi, pentru activitatea de doborâri arbori;
12.  Verifică  în  teren  amplasamentele  şi  stabileşte  prin  programe  şi  comenzi  de  lucru
lucrările ce urmează a fi efectuate, în funcţie de sezonul de vegetaţie;
13. Urmăreşte zilnic activitatea de spaţii verzi, întreţinere, amenajare pe baza programelor
întocmite;
14.  Asigură,  verifică  şi  răspunde  de  confirmarea  cantitativă  şi  calitativă  a  lucrărilor/
serviciilor  pentru  activitatea  de  întreţinere,  amenajare  spaţii  verzi,  pentru  activitatea  de
tăiere şi intervenţie în coroana arborilor şi arbuştilor;
15. Inventariază/evaluează starea fiziologică a arborilor de pe aliniamentele stradale,  alte
spaţii verzi şi categorii de terenuri din cartierele de blocuri;
16.  Asigură  şi  răspunde  de  programarea,  în  regim  de  urgenţă,  în  vederea  realizării
lucrărilor  de  tăiere  şi  intervenţie  în  coroana  arborilor  şi  arbuştilor  care  prezintă  risc  de
prăbuşire/distrugere  pentru  clădiri,  trafic  auto,  pietoni,  datorate  unei  stări  tehnice
necorespunzătoare  (dezechilibru  pentru  întregul  arbore  sau  pentru  părţi  ale  acestuia-
crengi  sau  care  datorită  volumului  coroanei  afectează  vizibilitatea),  fiind  o  potenţială
cauză pentru accidentele rutiere;
17. Verifică modul de funcţionare, integritatea instalaţiilor realizate pentru irigarea/udarea
spaţiilor verzi şi asigură realizarea lucrărilor necesare eliminării deficienţelor constatate;
18. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
19. 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;



20.  Gestionează  documentele  din  activitatea  proprie  şi  asigură  păstrarea  şi  arhivarea
corespunzătoare;
21.  Soluţionează toate cererile şi petiţiile aflate în competenţa biroului-compartimentului
şi răspunde în termen petiţionarilor; 
22.  Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.

BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT:

1. Administrează  şi  execută,  în  scopul  menţinerii  în  stare  bună  de  funcţionare,  lucrările  de
reparaţii/reabilitări  la  trotuare, pavaje, încadrări cu borduri, platforme din beton nearmat pe
domeniul  public,etc.,  mobilierul  urban  amplasat  pe  domeniul  public,  confecţii  metalice,
amenajate  în   zonele  verzi  şi  pe  alte  terenuri  aparţinând  domeniului  public  şi  privat  al
Municipiului Mangalia, care nu sunt în administrarea altor persoane juridice, 
2. Administrează, în scopul menţinerii  în deplină stare de funcţionare,  următoarele dotări
urbane din Municipiul Mangalia şi staţiuni: locuri de joacă pentru copii, bănci de odihnă,
cişmele  publice,  ceasuri  publice,  coşuri de  gunoi  şi  scrumiere  stradale,  panouri
informative,  panouri  de  avertizare  pentru  clădiri  cu  risc  seismic,  jardiniere  şi  pergole,
monumente  istorice,  statui,  basoreliefuri,  pasarele  şi  pontoane  de  acostare,  stâlpi  de
protecţie şi garduri,  căsuţe/amenajări  pentru  copii,  tineret,  pensionari  pentru  sărbătorile
legale din cursul anului,  orice  alte asemenea amenajări  aflate pe domeniul public/privat,
precum  şi preluarea de noi astfel de obiective de investiţii;
3. Efectuează lucrări de  reparaţii şi  întreţinere la  unităţile locative  şi la bunurilor imobile
aflate  în  administrarea/proprietatea  U.A.T.:  lucrări  interioare  şi  exterioare  specifice  de
întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor,  lucrări de refacere a zidăriei,  tecuieli, zugrăveli,
vopsitorie,  pardoseli,  parchet,  gresie,  etc.,  lucrări  de  tâmplărie  din  lemn  sau  confecţii
diverse, lucrări de reparaţii/înlocuiri la  instalaţiile electrice, alimentare cu apă, canalizare,
alte  tipuri  de  reparaţii curente  în  regie  proprie  sau  prin  încheierea  de  contracte  de
lucrări/servicii cu operatori specializaţi, în condiţiile legii;
4.  Desfiinţarea/demolarea  pe  cale  administrativă  în  conformitate  cu  prevederile  Dispoziţiei
primarului nr.446/2017 şi art.33 din Legea nr.50/1991,  a construcţiilor executate fără autorizaţie de
construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, sau care nu deţin  titlu de
folosinţă, cât  şi  construcţiile, lucrările  şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al  municipiului, pe cale administrativă de către autoritatea
administraţiei publice  de  pe  raza  unităţii administrativ-teritoriale  unde  se  află  construcţia,  fără
emiterea  unei  autorizaţii de  desfiinţare,  fără  sesizarea  instanţelor judecătoreşti şi  pe  cheltuiala
contravenientului,  sau  desfiinţarea/demolarea  altor  construcţii/amenajări  în  baza  HCL/alt  temei
legal;
5.Întocmeşte referate privind contractarea serviciilor de închiriere bunuri mobile /  utilaje/
echipamente,  etc.  necesare  realizării  atribuţiilor  biroului  sau  pentru  folosinţă /utilitate
publică, în cadrul activităţii de administrare a domeniului public şi privat ;
6.  Asigură  paza  obiectivelor/clădirilor/bunurilor  aflate  în  administrare,  prin  contractarea
de servicii de pază şi supraveghere/monitorizare, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
7.  Întocmeşte necesarul de lucrări,  reparaţii,  modernizări  pentru bunurile  nominalizate  la
pct.1,2,3  și  4  sau  lucrări  noi,  ori  bunuri  noi,  emite  comenzi/ordine  de  lucru,  urmăreşte
execuţia  lucrărilor  şi  prestarea  serviciilor  în  baza  contractelor  încheiate  de  Municipiul
Mangalia,  verifică  şi  semnează  procesele-verbale  de  recepţie,  situaţiile  de  lucrări  şi
situaţiile  de plată,  pentru lucrările  executate,  serviciile  prestate  şi  bunurile  montate,  prin
responsabilul de contract;
8.   Urmăreşte respectarea  cantităţilor de lucrări, confirmate şi de dirigintele de şantier, după caz,
calitatea  lucrărilor  executate  şi  serviciilor  prestate  fiind  în  sarcina  exclusivă  a  executanţilor/
prestatorilor de lucrări/servicii;



9. Urmăreşte încasarea taxelor de ocupare a domeniului public şi privat;
10. Răspunde de transmiterea în termen, într-o formă corectă şi completă a informaţiilor şi
documentelor transmise de şeful ierarhic superior;
11. 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;
12.  Soluţionează  toate  cererile  şi  petiţiile  aflate  în  competenţa  biroului  şi  răspunde  în
termen petiţionarilor; 
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L.


