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Atribuții inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului 
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1. Răspunde de luarea măsurilor concrete şi imediate pentru menţinerea în stare de funcţionare a 
suprafeţelor carosabile, pietonale şi zone verzi aflate în intravilanul construibil al municipiului Braşov, 
privind lucrările de săpătură  autorizate pentru reţelele tehnico-edilitare. 
2.Verifică documentaţiile care stau la baza avizării şi autorizării lucrărilor tehnico-edilitare şi 
întocmeşte avizele şi autorizaţiile în baza legilor în vigoare.  
3. Calculează taxele de ocupare a domeniului public cu lucrările de săpătură pentru pozarea lucrărilor 
tehnico-edilitare. 
4. Asigură, verifică şi urmăreşte comportarea în perioada de garanţie a lucrărilor de refacere sisteme 
rutiere pentru pozarea reţelelor tehnico-edilitare pe părţile carosabile, trotuare şi spaţii verzi. 
5. Rezolvă în termen legal sesizările primite de cetăţenii municipiului referitoare la lucrările tehnico-
edilitare autorizate. 
6. Primeşte corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia în termenul de 30 de zile stabilit prin 
lege. 
7. Întocmeşte proiecte de acte normative şi alte reglementări specifice autorităţii publice, precum şi 
asigurarea avizării acestora, în vederea aprobării Consiliului Local. Face propuneri de modificare şi 
completarea a actelor aprobate conform prevederilor legale. 
8. Răspunde calitativ şi cantitativ privind lucrările de refacere a sistemului rutier în perioada de 
garanţie, după pozarea reţelelor edilitare. 
9. Asigură conlucrarea şi colaborarea cu celelalte instituţii publice şi agenţi economici aflaţi în relaţii 
contractuale cu Municipiul Braşov, în sfera de activitate a serviciului. 
10. Urmăreşte şi verifică introducerea în sistemul informatic GIS a reţelelor edilitare 
11. Duce la îndeplinire orice dispoziţie a şefilor ierarhici 
12. Îndeplineşte sarcinile de serviciu din sfera Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa 
Circulaţiei, dispune de şeful de serviciu, chiar dacă aceasta nu au fost cuprinse în atribuţiile de serviciu 
directe. 
13. Urmăreşte derularea contractelor de acces ale deţinătorilor de reţele de comunicaţii electronice pe 
domeniul public şi privat al municipiului. 
14. Fişa postului se completează în mod automat cu reglementările legislative ulterioare cu privire la 
desfăşurarea activităţii de executare şi aplicare a legilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.brasovcity.ro/

