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Atributiile postului:    

 

• Organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității din 

cadrul compartimentului Protecția mediului și programe de dezvoltare locală în 

conformitate cu dispozițiile legale in vigoare; 

• Aplică legislația privind respectarea, la nivel local, a prevederilor de protecție ale 

mediului; 

• Răspunde de respectarea legislației în domeniul colectării selective și a gestionării 

deșeurilor la nivel local; 

• Iniţiază măsuri administrative la nivel local pentru reducerea poluării atmosferice în 

concordanţă cu politicile de protecţie a atmosferei cuprinse în strategia de dezvoltare 

locală; 

• Elaborează instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul 

de gestionare a deşeurilor la nivel local; 

• Inițiază și răspunde de desfășurarea activităților de protecție a mediului la nivel local; 

• Primește şi rezolvă corespondența specifică domeniului de activitate; 

• Informează conducătorul instituției asupra problemelor de mediu ivite la nivelul 

comunei și propune măsuri de remediere; 

• Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării de proiecte 

comune, pe teme privid protecția mediului; 

• Colaborează cu instituţiile abilitate (Agenţia de Protecţia Mediului Timiș, Comisariatul 

Judeţean Timiș al Gărzii de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică Jud.Timiș, Oficiul 

pentru Protecţia Consumatorilor Timiș) în efectuarea unor controale tematice, la agenţi 

economici ce işi desfăşoară activitatea pe raza comunei; 

• Participă, în urma invitaţiilor, la seminarii şi dezbateri pe teme de mediu. 

• Participă la comisiile de analiză tehnică, înfiinţate în baza Ordinului Prefectului, pentru 

avizarea diferitelor documentaţii; 

• Răspunde, cu promptitudine, solicitărilor venite din partea organismelor abilitate, în 

scopul diminuării efectelor unor poluări accidentale; 

• Se preocupă în permanenţă de cunoaşterea legislaţiei naţionale; studiază problematica 

europeană în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării strategiilor locale; 

• Afişează/dezafișează anunţurile de mediu; 

• Organizează și participă la acțiunile de ecologizare a a comunei Moșnița Nouă; 

• Răspunde de respectarea prevederilor legale în privința colectării selective în cadrul 

Primăriei comunei Moșnița Nouă şi a colectării deşeurilor menajere la nivel de comună; 

• Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiilor publice locale privind 

protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul 

Local al comunei Moșnița Nouă; 

• Colaborează cu Poliţia locală în vederea prevenirii depozitării necontrolate a deşeurilor; 



• Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele 

persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, etc.), conform 

atribuţiilor din legislaţa în vigoare; 

• Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate 

de Consiliul Județean, Directia de Statistică, sau alte organe administrative la nivel 

judeţean sau national; 

• Asigură reprezentarea din partea Primăriei comunei Moșnița Nouă în calitate de 

responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului 

și gospodărirea apelor în timpul acțiunilor activităților derulate, organizate, solicitate 

instituţiei de autoritățile cu atribuții de monitorizare, coordonare, îndrumare, 

reglementare și control în domeniu (Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, 

etc); 

• Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate; 

• Poate constata contravenții și aplica sancțiuni la încălcarea prevederilor legale privind 

protecția mediului.  

 


