
Atributiile postului: 

a) Conduce numai autovehiculele și utilajele pe care le are in primire pe baza de semnatura si pentru care 

are permis valabil de conducere, pentru categoria din care acestea fac parte; 

b) Completeaza zilnic foaia de parcurs la plecarea si sosirea din cursa; 

c) Inainte de plecarea in cursa verifica daca autovehiculul sau utilajul corespunde cerintelor tehnice, daca 

are toate documentele asupra sa si daca are aprobarea persoanelor competente pentru efectuarea 

cursei; 

d) Orice redirijare pe traseu, din dispozitia utilizatorului sau politiei rutiere, se consemneaza in foaia de 

parcurs, sub semnatura utilizatorului; 

e) Ia in primire autovehiculul sau utilajul repartizat pe baza de proces-verbal consemnat in carnetul de 

bord, in care mentioneaza dotarea precum si starea tehnica a autovehiculului; 

f) Pastreaza actele masinii/utilajelor si documentele de transport in conditii corespunzatoare si le prezinta, 

la cerere, organelor de control ale politiei rutiere; 

g) Asigura efectuarea la termen a reviziei tehnice a autovehiculului/utilajului; Efectueaza reparatiile tehnice 

minore si acorda asistenta mecanicului pe durata reparatiilor majore; 

h) Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor pe termen scurt 

ale institutiei in limitele respectarii temeiului legal; 

i) Transportă, descarcă și manipulează gunoiul de grajd si fracția lichidă cu utilajele din doatarea 

platformei (tractor, remorcă, cisternă vidanjă); 

j)  Efectueaza constant si corect intretinerea zilnica a autovehiculelor/utilajelor; 

k)  Asigura alimentarea ritmica a masinilor/utilajelor cu combustibil; 

l) Instiinteaza seful ierharhic superior de defectiunile tehnice care apar la autoturismul/utilajul din dotare; 

m) Isi insuseste si respecta normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 

n)  Se prezinta la serviciu în condiții psiho-fiziologice corespunzătoare ; 

o)  La locul de muncă își desfășoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât 

propria persoană cât și a celor din jur; 

p) Efectuează la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii; 

q) Respectă și răspunde de respectarea normelor de Protectie a muncii și de P.S.I; 

r) Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, 

instituțiilor și serviciilor publice de interes local, Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de 

specialitate a Primarului, instituțiilor și serviciilor publice de interes local; 

s) este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu 

stabilite în prezenta fișă; 

t) orice alte atribuții delegate de Primarul comunei Bod. 

 


