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ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550
www.brasovcity.ro

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Atribuții inspector, clasa I, grad profesional superior

- Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce îi revin, conform prevederilor legale, programelor
aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei;
- Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi a
informaţiilor furnizate petenţilor;
- Colaborează cu serviciile din cadrul direcţiei Arhitect Sef şi asigura accesul la informatia legislatiei
de mediu specifice;
- Urmăreşte si răspunde de derularea contractului de prestări servicii ale Arhitectului Sef (etape,
conţinut, finanţare, recepţie lucrări/documentaţii, etc.) în vederea întocmiri Hărţi de zgomot şi a
Planului de acţiune pentru municipiul Braşov;
- Asigură reprezentarea din partea Primăriei Municipiului Braşov în calitate de reprezentant cu
asigurarea activităţii de reglementare pe probleme de protecţia mediului în timpul acţiunilor,
activităţilor, derulate, organizate, solicitate Primăriei Municipiului Braşov de autorităţile cu atribuţii de
inspecţie, monitorizare, coordonare, reglementare şi control în domeniu (Agenţia pentru Protecţia
Mediului Braşov şi Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Braşov);
- Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria
Municipiului Braşov sau alte instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale;
- Concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participă la dezbateri publice pe domeniile de
atribuţie, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de HCL, note justificative, note de fudamentare,
în cadrul compartimentului de protectia mediului;
- Colaborează cu serviciile din cadrul primariei;
- Respectă prevederile sistemului de management integrat implementat;
- Participă la programele de perfecţionare şi va acţiona continuu pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor

profesionale;
- Pune în aplicare, conform atribuţiilor, legile ţării şi va respecta Constituţia;
- Respectă normele legale pe linie de P.S.I. şi S.S.M.;
- Îndeplineşte alte sarcini şi activităţi încredinţate de șefii ierarhici superiori în concordanţă cu
specificul activităţii serviciului;
- Respectă prevederile Regulamentului Intern şi Codului de Conduită.


