
Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului aferent funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul investiții 
drumuri județene, în cadrul Serviciului investiții drumuri județene din cadrul 
Direcției generale tehnice: 

 
a) după consultare cu Direcția juridică și administrație publică, încheie 

contractele de execuţie pentru lucrările care vor fi executate pe drumurile 
județene; 

b) urmăreşte şi asigură semnarea contractelor cu executanţii; 
c) participă la predarea amplasamentelor lucrărilor contractate pe drumurilor 

județene; 
d) îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de reprezentant al 

beneficiarului față de autoritățile emitente de Autorizații de construire, 
Inspectoratul de stat în construcții; 

e) urmăreşte/verifică derularea investiţiilor lucrărilor de drumuri județene 
(execuţia lucrărilor cu respectarea termenelor contractuale; 

f) urmăreşte respectarea graficelor de execuţie; 
g) urmărește prin dirigintele de șantier ca lucrările pe drumurile județene să se 

execute conform legislaţiei în vigoare, proiectului, caietului de sarcini; 
h) urmăreşte decontarea lucrărilor executate pe drumurile județene; 
i) stabileşte modificările, precizările, solicitările necesare din punctul de vedere 

al beneficiarului legate de contractul în derulare şi le comunică executantului 
şi/sau proiectantului, după caz; 

j) efectuează plăţi pe baza documentației tehnice aprobate și a situațiilor de 
lucrări confirmate de dirigintele de șantier; 

k) participă în comisiile de recepţie a lucrărilor executate pe drumurile 
județene (recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţia finală), în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

l) se îngrijeşte de obţinerea cărţilor tehnice ale obiectivelor de investiţii şi le 
predă utilizatorului pentru păstrarea și completarea acestora în perioada de 
exploatare; 

m) conduce evidenţa investiţiei până la recepția finală; 
n) asigură arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 
o)  colaborează cu autorităţile publice implicate în domeniu în identificarea 

unor soluţii de realizare a unor drumuri alternative, modalităţi de finanţare şi 
realizare din punct de vedere tehnic (piste pentru biciclişti, trotuare, drumuri 
turistice, drumuri forestiere, etc.); 

p) răspunde pentru asigurarea procesului de informare prin asigurarea datelor 
și informațiilor în vederea organizării evenimentelor specifice (conferințe de 
presă, comunicate de presă, articole, consultări publice, materiale de 
promovare, etc.), cel puțin în următoarele patru etape de realizare al 
investițiilor:  

– la identificarea necesității realizării investiției pe drumurile județene;  



– înainte de aprobarea realizării documentațiilor tehnice (Studiu de 
prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, etc.);  

– la începerea lucrărilor de investiții pe drumurile județene; 
– la finalizarea lucrărilor de investiții pe drumurile județene; 

q) îndeplinește orice alte atribuții ce revin compartimentului dn actele 
normative emise de organele administrației publice; 

r) îndeplineşte şi alte atribuţii repartizate de preşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita. 

 


