Atribuții

Inspector, cl. I, grad profesional superior 
Compartiment investiții  - Direcția Tehnică și Urbanism
 
·	Împreună cu celelalte compartimente funcționale din cadrul primăriei, întocmește lista lucrărilor de investiții care urmează a fi continuate sau începute, precum și dotările și utilajele propuse a fi achizitionate;
·	Urmărește desfăşurarea programul de investiţii publice aprobat, pe an şi trimestre, urmărind ca lucrările de execuţie să fie realizate conform normelor legale;
·	Urmărește asigurarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
·	Propune actualizarea valorii fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora;
·	Întocmeşte documentaţia specifică necesară, în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile legale;
·	Participă, desemnat prin dispoziţia primarului, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice
·	Elaborează şi depune documentaţia necesară obţinerii certificatului de urbanism (C.U.), a acordurilor şi avizelor necesare, precum şi a autorizaţiei de construire (A.C.) pentru obiectivele de investiţii supuse regimului de autorizare a construcţiilor, urmărind evoluţia acestor acte, în vederea demarării lucrărilor de execuţie;
·	Studiază proiectul tehnic, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor, respectiv: controlează respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi potrivit Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii; verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora;  verifică existenţa în proiectul tehnic a prevederilor fazelor determinante şi a programului de control al proiectantului.
·	Predă constructorului amplasamentul liber de orice sarcină şi bornele de reper precizate de proiect şi întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului;
·	Participă, împreună cu proiectantul şi executantul, la trasarea generală a construcţiei;
·	Emite ordinul de începere a lucrărilor, pe care îl transmite, în conformitate cu prevederile legale, executantului lucrării de investiţii şi Inspectoratului de Stat în Construcţii şi, totodată, anunţă Compartimentul planificare urbană și autorizări şi Compartimentul disciplină în construcţii şi afişaj stradal (din cadrul Serviciului Poliţia Locală) cu privire la începerea lucrărilor;
·	Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare şi interzice utilizarea de tehnologii noi fără agrement tehnic;
·	Verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate şi interzice utilizarea de materiale prefabricate necorespunzătoare sau fără certificat de calitate, fără agrement tehnic sau fără declaraţia de conformitate a calităţii;
·	Urmăreşte executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrările executate corespunzător cantitativ şi calitativ, conform normelor şi legilor în vigoare;
·	Cere executantului, dacă este cazul, sistarea execuţiei, demolarea lucrărilor executate necorespunzător, remedierea sau refacerea lor, numai în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora şi avizate de verificatorul de proiecte atestat;
·	Transmite proiectantului, în vederea soluţionării, sesizările proprii, ale organelor abilitate, precum şi a altor participanţi la realizarea construcţiei, privind neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei;
·	Urmăreşte încadrarea execuţiei obiectivului de investiţii în termenul prevăzut în contract şi, în final, dezafectarea lucrărilor de organizare şi, după caz,  predarea terenului deţinătorului legal.
·	Propune componenţa şi programul de funcţionare al comisiilor de recepţii pentru fiecare obiectiv de investiţii realizat, conform legii, le supune aprobării conducerii;
·	Organizează, în condiţiile legii, recepţia la terminarea lucrărilor, recepția parțială, recepția finală.
·	Exercită atribuţiile prevăzute de lege privind întocmirea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiei, pentru fiecare obiectiv de investiţii realizat, supus regimului de autorizare a construcţiilor
·	Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială şi, respectiv, totală a garanţiilor de bună execuţie şi le înaintează Direcției economice în vederea efectuării plăţii.
·	Verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant şi vizate de dirigintele de şantier, prin activităţi de verificare fizică şi valorică a lucrărilor executate şi controlează, lunar, trimestrial sau anual, concordanţa situaţiilor de lucrări cu stadiile fizice ale lucrărilor executate; verifică lucrările suplimentare (NCS-urile); verifică facturile întocmite de către prestator/furnizor/executant, din punct de vedere al încadrării în devizul general (D.G.) aprobat, contractul încheiat şi bugetul anual;
·	Certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii situaţiile de lucrări şi facturile corespunzătoare şi întocmeşte referatul pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, pe care-l înaintează împreună cu întreaga documentaţie necesară Direcției economice, în vederea efectuării plăţii;
·	Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, reţineri sau, după caz, penalităţi de întârziere, daune etc., în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale, situaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea sau lucrări de proastă calitate;
·	calculează cota de 0,1% și 0,5% din valoarea lucrărilor de investiţii datorată I.S.C. şi înaintează situaţia cu plăţile ce trebuie efectuate către Direcția economică, în vederea achitării acestora.





