
- concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv 

adjunct, gradul II (ID post 537508)  din cadrul Direcției Investiții- Direcția Generală de  

Investiții și Administrare Drumuri Județene; 

 

Atribuţiile postului 6): 

1) Asigură respectarea legalității actelor din domeniul lucrărilor publice; 

2) Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Județului Ilfov – Consiliului Județean în domeniile și 

sectoarele de activitate din subordine, în care scop sunt întreprinse activități de organizare, 

coordonare elaborare, colaborare, monitorizare;  

3) Stabilește strategia privind dezvoltarea unitară și echilibrată a întregii rețele de drumuri județene ; 

4) Elaborează, în condițiile legii, programe anuale și de perspectivă privind construcția, 

modernizarea, repararea, întreținerea, exploatarea și administrarea drumurilor de interes  județean ; 

5) Asigură elaborarea de studii și programe privind lucrările destinate îmbunătățirii siguranței 

circulației pe drumurile publice ; 

6) Elaborează studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor și stabilește 

ordinea de prioritate pentru lucrările de drumuri ; 

7) Organizează controlul de calitate în domeniul public ; 

8) Asigură elaborarea studiilor de sistematizare, prognoze și proiecte de program pentru dezvoltarea 

și optimizarea rețelei de drumuri publice ; 

9) Colaboreză cu M.D.R.A.P. asigurând raportarea programelor anuale aprobate, având ca sursă de 

finanțare transfer de la bugetul de stat ; 

10) urmărește aplicarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de proiectare, consultanță, 

execuție de lucrări cuprinse în Programul anual aprobat, la care autoritatea contractantă este 

Consiliul Județean Ilfov ; 

11) Urmărește, prin inspectorii de șantier, respectarea de către executanții lucrărilor publice a 

documentațiilor tehnico-economice aferente fiecărei lucrări ; 

12) Verifică execuția corectă a lucrărilor de construcții, modernizare, reparare, întreținere, 

exploatare și administrare a drumurilor de interes județean ; 

13) Urmărește derularea fondurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1256/2005 de 

modernizare și/sau asfaltarea drumurilor de interes local ; 

14) Asigură elaborarea proiectelor de hotărâre privind punerea ordinii de prioritate a 

comunelor/orașelor pentru realizarea electrificării în mediul rural ; 

15) Asigură desfășurarea în bune condiții a recensământului de trafic rutier ; 

16) Stabilește planul operativ de acțiune pe timpul iernii pentru prevenirea și combaterea 

lunecușului, înzăpezirii și a protecției drumurilor publice pe perioada timpului nefavorabil ; 

17) Asigură eliberarea autorizațiilor speciale de transport  pentru depășirea de greutate ; 

18) Asigură eliberarea acordurilor și  contractelor de utilizare pentru ocuparea terenurilor, privind 

amplasarea și executarea unor obiective în zona drumurilor județene ; 

19) Analizează propunerile de achiziții de bunuri și servicii ale aparatului propriu al Județului Ilfov 

- Consiliului Județean și ale instituțiilor publice din subordine ; 

20) Asigură elaborarea proiectelor, programelor anuale și de perspectivă pentru procurările de 

bunuri și de servicii la care autoritatea contractantă este Consiliul Județean Ilfov ; 

21) Asigură aplicarea procedurilor de achiziție publică a produselor și serviciilor cuprinse în 

bugetul anual aprobat ; 

 



22) Asigură condițiile de contractare cu ofertanții câștigători, în conformitate cu prevederile legale, 

produsele, serviciile ce vor fi achiziționate de către Consiliul Județean Ilfov în calitate de autoritate 

contractantă ; 

23) Propune deschiderea finanțării pentru achizițiile de produse și servicii cuprinse în bugetul anual 

aprobat de către Consiliul Județean Ilfov, la care acesta are calitate de autoritate contractantă ; 

24) Fundamentează, împreună cu celelalte direcții, strategii și programe de dezvoltare a 

infrastructurii locale în raport de strategiile și programele de dezvoltare națională, regională sau 

locală, pe care le propune factorilor de drept și urmărește realizarea acestora ; 

25) Acordă asistență tehnică necesară consiliilor locale și instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Județean Ilfov pentru aplicarea procedurilor de achiziție a serviciilor și lucrărilor din 

programele anuale de investiții și reparații aprobate de Consiliul Județean Ilfov ; 

26) La lucrările publice a căror realizare se face prin alți ordonatori de credite, urmărește 

cuprinderea acestora în listele anuale pe baza devizelor generale actualizate și a graficelor de 

execuție  anuale, aprobate în condițiile legii, verificarea concordanței dintre situațiile de plată și 

realizările fizice din teren la principalele categorii de lucrări, avizează, din acest punct de vedere, 

solicitările autorităților contractante de eliberare a fondurilor necesare și participă la recepțiile 

acestor obiective ; 

27) Colaborează cu Ministerul Administrației și Internelor, celelalte organe guvernamentale, 

Prefectura Județului Ilfov și cu serviciile publice descentralizate, pentru realizarea atribuțiilor ce 

revin direcției ; 

28) Propune stimularea personalului din cadrul direcției prin premiere din fondul cu această 

destinație ; 

29) Propune trimiterea la cursuri de perfecționare a personalului din cadrul direcției ; 

30) Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de președintele Județului Ilfov – Consiliul Județean 

precum și cele rezultate din legi și alte acte normative ; 

31) Desemnează personal de specialitate din cadrul direcției în comisiile de concurs/examen sau 

comisiile care au legătură cu natura postului ; 

32) Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii nr.319/2006 și 

a normelor de protecție și stingere a incendiilor conform Legii nr.307/20026 ; 

33) Îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții stabilite de către președintele și vicepreședinții 

Consiliului Județean Ilfov, în funcție de natura postului ; 

34) Respectă prevederile codului de etică și de integritate. 

Sarcinile speciale: aduce la îndeplinire și atribuții stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară 

al aparatului propriu al județului Ilfov – Consiliul Județean.   

 


