
  ATRIBUȚIILE POSTULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE 

VACANTE DE CONDUCERE DE  DIRECTOR EXECUTIV-DIRECȚIA  

VERIFICARE SI MONITORIZARE LOCALA 

 

 

Coordonare activități specifice serviciului după cum urmează: 
 
• Planifică, organizează, coordonează și răspunde de activitatea Direcției de Verificare și Monitorizare 

Locală din cadrul Primăriei Sectorului 5; 

• Stabliește obiectivele Direcției de Verificare și Monitorizare Locală, în conformitate cu cerințele 

legislative privind sistemul de control intern managerial și răspunde de îndeplinirea acestora; 

• Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea eficacității sistemului de 

management calitate/mediu în zonele coordonate, precum și corelarea activităților serviciilor și ținerea 

sub control ale interfețelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță; 

• Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale 

specifice activității desfășurate; 

• Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile repartizate 

și atribuțiile ce îi revin, să aiba o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, 

propunând recompense și sancțiuni corespunzatoare; 

• Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; 

• Colaborează, prin intermediul conducerii, cu alte instituții ale administrației publice locale și centrale, 

precum și cu alte organisme publice sau private în vederea unei mai bune desfașurări a activității și 

pentru realizarea unui mediu de afaceri cât mai propice pentru agenții economici de pe raza sectorului 

5; 

• Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control 

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

• Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din cadrul Biroului 

Autorizare Activități Comerciale; 

• Asigură autorizarea agenților economici care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a sectorului 

5, conform legislației în vigoare; 

• Se preocupă de studierea și aplicarea dispozițiilor legale în materie de autorizare; 

• Verifică și coordonează în vederea îndeplinirii atribuțiilor Biroul Autorizare Activități Comerciale, 

asigură colaborarea cu celelalte servicii și compartimente din cadrul  Primariei Sectorului 5; 

• Participă la verificarea situațiilor de lucrări, întocmirea notelor de fundamentare, referatelor de 

necesitate, notelor estimative, notelor  justificative, pentru obiective de investiții (inclusiv 

documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente 

(inclusiv documentația aferentă), a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului 

public aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti; 

• Urmărește intocmirea documentelor prevăzute în legislația specifică reabilitării termice a 

condominiilor din sector. 

• Verifică activitatea de relocare și prelungire a avizelor acordate, stadiul de derulare a activității de 

avizare/predare-primire amplasament/recepție preliminară/finală branșament/racord/extindere; 

• Verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoarea la activitățiile desfășurate 

pe domeniul public al Sectorului 5 întocmite de către inspectorii aflați în subordine  



• Asigură împreună cu Direcția Generală de Politie Locală Sector 5, conservarea patrimoniului din

administrare și sporirea gradului de sigurantă al vizitatorilor ;

• Participă la intocmirea propunerilor bugetare a notelor de fundamentare, a rapoartelor si proiectelor

de hotarâri, când este cazul

• Anunță imediat producerea oricărui accident sau incident grav autoritatilor competente;

• Are obligatia cunoasterii legislației și a reglementarilor in vigoare referitoare la autorizarea

executării lucrărilor de construcții ;

• Verifică modul de executare al lucrarilor de construcții conform avizelor de

branșament/racord/extindere eliberate ;

• Asigură prin colaborarea cu Direcția Generală de Politie Locală Sector 5, respectarea personalului

aflat pe teren la momentul predării de amplasament sau la recepțiile preliminare/finale în caz de

agresiune/violență/urgență ;

• Intreprinde demersuri cu sprijinul Directiei Arhitect Sef privind inaintarea catre Primarul Sectorului

5, a documentațiilor necesare aprobarii pentru persoanele fizice/juridice a ocupării terenurilor aflate

în administarea sectorului 5, potrivit legii; pentru ocuparea acestor suprafețe se vor percepe tarifele

taxele aprobate prin H.C.G.M.B.

• Verfică transmiterea periodică către Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, lista cu persoanele

juridice sau fizice validate care au obținut acordul Primarului Sectorului 5, pentru ocuparea

domeniului public și privat aflat în administrarea sectorului ;

• Propune Primarului Sectorului 5, in cazul activităților nonprofit de interes public sau cu impact

social promovate de organizații, fundații și alte asemenea, acordarea de scutiri de taxa pentru

ocuparea domeniului public și privat aflat in administrarea sectorului 5 ;

• Urmărește în colaborare cu Direcția Generală de Politie Locală Sector 5, felul in care sunt respectate

clauzele contractuale stabilite prin acordarea avizelor de branșament/racord/extindere și face

propuneri de incetare, in cazul nerespectării lor ;

• Stabileste proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare si control

permanent in scopul indeplinirii in mod corespunzator si la timp a atribuțiilor specifice ;

• Elaborează rapoarte pe cale ierarhică asupra activității;


