
ATRIBUȚII  

inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Compartimentului intretinere 

obiective aflate in proprietatea municipiului, Serviciul Investitii si Lucrari Publice, 

Directia Tehnică 

A)  Atributiile postului: 

1. Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi reglementarile interne precum şi a 

dispozițiilor legale referitoare la domeniul său de activitate; 

2. Răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pe 

care instituția i le pune la dispoziţie, exclusiv în interesul serviciului;Gestioneaza si 

administreaza spatiul Sălii de fitness  si dotarile din cadrul  obiectivului; 

            3. Cunoaște și aplica prevederile din regulamentul de organizare si functionare a 

complexului de agrement şi sălii de  sport din cadrul Băii Comunale ,aflate în Patrimoniul 

Municipiului  aprobate de catre Consiliul Local; 

            4. Asigură un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă 

la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor 

serviciului, în limitele stabilite prin fişa postului;; 

            5. Asigură aprovizionarea cu materiale necesare pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere, 

pe bază de documente legale, a materialelor, pieselor de schimb si altor bunuri necesare 

activitatii şi pentru executarea  în regie proprie a unor lucrari necesare în cadrul obiectivelor; 

            6. Se asigura ca numar de utilizatori in incinta obiectivelor ă nu depășească limita 

locurilor existente; 

            7. Stabileşte regulile de bază  privind: folosirea echipamentelor complexului de agrement 

şi sălii de  sport din cadrul Băii Comunale ,aflate în Patrimoniul Municipiului ; 

            8. Asigură folosirea corectă a echipamentelor din dotare, pentru a se diminua riscul de 

accidentare. In acest sens clientilor incepatori li se explica in linii mari cum se folosesc 

principalele aparate; 

9. În exercitarea funcţiei, are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi 

de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine 

încrederea cetăţeniilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea serviciului public; 

Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi la termenele stabilite atribuţiile de 

serviciu reieşite din normativele Regulamentului de organizare si functionare a Baia comunală şi 

/sau dispoziţiile şefiilor ierarhici; 

10. Asigură aprovizionarea cu materiale necesare pentru lucrările de reparaţii şi 

întreţinere, pe bază de documente legale, a materialelor, pieselor de schimb si altor bunuri 

necesare activitatii şi pentru executarea  în regie proprie a unor lucrari necesare în cadrul 

obiectivelor; 

11. În cazul constatării unor avarii sau probleme privind buna funcţionare a 

infrastructurii, precum şi a reţelelor de alimentare cu utilităţi ( gaz, energie electrică, apă, canal, 

energie termică), adoptă în regim de urgenţă măsurile reparatorii care se impun, în colaborare cu 



direcţiile de specialitate ale primăriei şi furnizori de utilităţi şi servicii, informează directorul  în 

legătură cu problemele constatate şi măsurile întreprinse. 

12. Se Asigură de realizarea activităților de intretinere, spălare şi dezinfectare din Sala de 

fitness din cadrul Baii Comunale. 

Afisează la loc vizibil  regulamentului de organizare si functionare  a Sala de fitness din cadrul 

Baii Comunale 

Nu admite in obiectiv un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor existente ; 

13. Cunoaste prevederile legale privind organizarea activitatii de aparare impotriva 

incendiilor in domeniul său de competenta ; 

14. Asigură inlăturarea imediată a cazurilor care pot genera incendii, precum si 

indeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor 

; 

Stabileşte regulile de bază  privind: folosirea echipamentului sportiv din Sala de fitness  din 

cadrul obiectivului Baie Comunală aflat în patrimoniul municipiului; 

  15. Asigură folosirea corectă a echipamentelor din dotarea sălii de fitness  din cadrul 

obiectivului Baie Comunală aflat în patrimoniul municipiului, pentru a se diminua riscul de 

accidentare. In acest sens clientilor incepatori li se explica in linii mari cum se folosesc 

principalele aparate, iar mai departe sunt sfatuiti sa apeleze la serviciile unui antrenor personal; 

16. Colaborează în exercitarea atribuţiilor de serviciu cu celelalte compartimente din 

aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local. 

 

 

 

 

 

 


