
 

Atribuţiile postului 

de  Director General la  Administrația Piețelor  Sector 5 

 

 

 

 

1. Asigură conducerea executivă a Administratiei Pietelor Sector 5 şi răspunde de buna 

funcţionare a instituţiei şi de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; 

2. Exercită funcţia de ordonator de credite, situaţie în care utilizează creditele bugetare ce i-au fost 

repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în 

condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale; 

3. Reprezinta Administrația Piețelor in relatiile cu autoritatile, institutiile, persoanele fizice si 

juridice; 

4. Aproba  indatoririle si responsabilitatile  personalului  pe  birouri si compartimente; 

5. Elaboreaza prognoze și strategii de dezvoltare a Administratiei Pietelor; 

6. Asigura indeplinirea Hotararilor Consiliului Local Sector 5 si a Dispozitiilor Primarului Sector , 

prezentand ori de cate ori este necesar informari asupra modului de indeplinire a acestora: 

7. Aproba fundamentarea proiectului de buget al unitatii si inainteaza spre aprobare Consiliul 

Local Sector 5; 

8. Aproba operatiunile de incasari și plati, asigurand respectarea legalitatii acestora; 

9. Verifica angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate 

şi a veniturilor bugetare posibil de încasat; 

10. Verifica situatia  bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o 

conduce; 

11. Aproba planul de venituri şi cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreţinerea, conservarea 

şi valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl supune spre aprobare ordonatorului principal de 

credite;  

12.  Avizeaza si urmareste modul de elaborare a proiectelor de programe, hotarari, dispozitii, 

privind buna functionare a Administratiei Pietelor și eficientizarea activitatii acesteia, sustinand in 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local documentatia elaborata, care urmeiza a fi aprobata de 

acesta, in scopul  bunei  gospodariri a patrimoniului valorificarea acestuia legala, prin licitatii, 

inchirieri, concesionari, etc. 

13. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire si colectare a taxelor locale 
datorate de persoane fizice, asociatii familiale si persoane juridice, care desfașoara activitati in Pietele 

Sectorului 5  

14. Exercita controlul asupra activitatii comerciale desfaurate de persoanele fizice agentii 

economici din pietele Sectorului 5; 

15. Aprobă toate contractele încheiate de institutie cu terţii ; 

16. Dispune iniţierea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţionarea de lucrări, bunuri 

materiale şi servicii, conform prevederilor legale; 

17. Verifică modul de organizare a licitaţiilor publice pentru achiziţionarea de lucrări, bunuri şi 

servicii, conform prevederilor legale, a dispoziţiilor Primarului şi a Hotărârilor Consiliului Local; 

18. Verifică modul de întrebuinţare a fondurilor banesti, a materiilor prime, a materialelor şi a 

tuturor valorilor baneşti; 



19.  Coordonează, îndrumă şi controlează intreaga activitate a unităţii din punct de vedere legal, 

tehnic si organizatoric; 

20. Aproba deciziile de recuperare a pagubelor aduse unităţii în baza informărilor transmise de 

personalul din subordine;  

21. Asigură realizarea lucrarilor de investiţii prin dotarea cu mijloacele fixe (aparatură, mijloace de 

transport, etc.), necesare realizarii obiectivelor, conform aprobărilor anuale date de către Consiliul 

Local al Sectorului 5; 

22.  Fundamentează si propune proiectul de organigrama, stat de funcţii, regulament de organizare 

şi funcţionare şi le supune spre aprobare, conform reglementărilor legale ; 

23. Angajeaza si concediaza personalul si stabile te drepturile si obligatiile acestuia, potrivit legii; 

24. Asigura aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din unitate în limita fondurilor 

bugetare aprobate; 

25. Aplica sanctiuni disciplinare conform Legii nr.53/2003, republicata, cu modificari si completari 

ulterioare, atunci cand se impune acest lucru; 

26.  Asigura activitatea de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor şi aprobă planul anual 

de perfecţionare profesională a salariaţilor; 

27.  Stabileste  atribuţiile directorilor  în functie de necesităţi; 

28.  Aprobă Regulamentul Intern; 

29. Aprobă codul de conduită al personalului instituţiei;  

30. Pastreaza confidentialitatea asupra tuturor informatiilor de care a luat la cunostinta in 

exercitarea atributiilor de serviciu;  

31. Indeplineste in conditile legii, orice alte atributii repartizate de Primar. 

 

 

 


