
 

 

 

ATRIBUȚII 
Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere Şef Serviciu al Serviciului Inspecție și Administrare 

Domeniu Public – Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 – 

Primăria Sector 5 

 

 

 

Coordonează activități specifice Serviciului Inspecție și Administrare Domeniu Public după cum 

urmează: 

 

1. Monitorizarea graficului de prestare a serviciilor delegate precum și calitatea acestora, în vederea 

asigurării funcționării corecte a echipamentelor din spațiile de joacă, în condiții de siguranță și 

Securitate; 

2.  Verificarea permanentă a  stării locurilor de joacă și, prin colaborarea cu Direcția Generală de 

Poliție Locală din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, a locurilor ocupate cu 

echipamente de agrement din parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

5, depistând și asigurându-se că se adoptă măsuri pentru remedierea de urgență a eventualelor 

defecte constatate; 

3. Întocmirea proceselor verbale de constatare atunci când se depistează distrugeri survenite în urma 

vandalizării sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor; 

4. Verificăarea activității de amenajare și întreținere a parcurilor și zonelor verzi aferente locurilor 

de joacă pentru copii aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București; 

5.  Urmărirea realizării programelor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor 

noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare a acestora; 

6. Urmărirea asigurării dotării parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, 

canalizare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloacele adecvate de colectare a 

gunoiului; 

7.  Urmărirea asigurării delimitării aleilor de acces, astfel încât să evite intrarea vizitatorilor în raza 

de acțiune a echipamentelor pentru agrement aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta 

pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora; 

8.  Anunțarea de urgență în cazul producerii oricărui accident sau incident grav autorităților 

competente; 

9. În cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor parți din 

acestea, are obligația de a urmării semnalizarea corespunzătoare zonei, în vederea evitării 

producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a 

afișajului „Pericol de accident !” sau „ Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident 

!”;  

10.   Obligația de a cunoaște reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă, utilajele de 

agrement, alimentație publică, și să se asigure de respectarea acestora; 

11.  Asigirarea prezenței la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control; 

12. Verificarea situațiilor de lucrări depuse pentru decontare, semnează procesele verbale și acordă 

bun de plată în situația în care lucrările executate de prestator corespund programului de lucru 

aprobat atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.  

13. Elaborarea și verificarea respectării regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor; 

 

 



 

 

14.  Verificarea modului de executare a lucrărilor de curățenie, întreținere, revizii pentru 

echipamentele din parcuri; 

15.  Informarea beneficiarilor în legătură cu denumirea echipamentelor din spațiile de joacă/utilaje 

de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare și comportamentul utilizatorilor; 

16.   Școaterea din uz a echipamentelor care nu mai pot asigura securitatea beneficiarilor, din cauza 

uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării; 

17. Urmărirea stadiilor fizice a lucrărilor de reabilitare, întocmește rapoarte referitoare la calitatea 

lucrărilor. 

18. Inventarierea construcțiilor existente în parcuri și întocmirea un plan de situație cu 

amplasamentele acestora; 

19. Stabilirea de proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control 

permanent, în scopul îndeplinirii în mod corespunzător și la timp a atribuțiilor specifice; 

20. În funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor efectuate în teren, se va întocmi 

„Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecțiuni grave care pot constitui 

pericole pentru siguranța beneficiarilor, care va fi comunicat prestatorului de servicii/delegare  

a gestiunii serviciilor publice; 
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       BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  
În vederea organizării concursului de ocupare a funcţiei publice de conducere de ŞEF SERVICIU al 

Serviciului Inspecție și Administrare Domeniu Public – Direcția Generală de Administrare a Domeniului 

Public și Privat al Sectorului 5 – Primăria Sector 5 
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Nr. 

Crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; Cunoașterea legislației în vigoare. 

2. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Cunoasterea legislației privind organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice, statutul personalului din 

cadrul acestora, răspunderea administrativă, 

serviciile publice. 

3. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Cunoașterea legislației privind activitatea de 

soluționare a petițiilor. 

 

 

4. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, republicată; 

Cunoașterea legislației în vigoare 

5. Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local; 

Cunoașterea legislației privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local. 

6. Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile  proprietate 

publică . 

Cunoașterea legislației în vigoare. 

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Cunoasterea legislației privind egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și barbați. 

8. 1. OG nr. 137/2000 – privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată 

 

Cunoașterea legislației  privind prevenirea și 

sancționarea formelor de discriminare 

9. 2. HCGMB 304/2009 – privind aprobarea normelor 

de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul 

Municipiului București 

Cunoașterea normelor de protecție a spațiilor 

verzi 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/patrimoniupublic/L213%20-1998.pdf

