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Atribuţiile postului:  
- Urmareste derularea contractelor de inchiriere avand ca obiect fondul locativ al orasului Ovidiu , care include atat 
locuintele ce fac parte din patrimoniul UAT orasul Ovidiu cat si cele care se afla in administrarea orasului Ovidiu; 
- Urmareste derularea  contractelor identificate mai sus, in sensul indeplinirii obligatiilor contractuale ce revin fiecarei 
parti semnatare si al actualizarii prin semnarea de acte aditionale a tuturor contractelor de inchiriere in ceea ce priveste 
prelungirea valabilitatii acestora dar si orice alte modificari aduse prin punerea in aplicare a legislatiei in materie; 
- Intocmeste documentele pentru aprovizionarea cu materii si materiale consumabile necesare functionarii serviciului; 
- Asista si verifica la intocmirea situatiilor referitoare la patrimoniu – inventarul bunurilor din domeniul public si privat; 
- Colaboreaza cu alte servicii si birouri din cadrul Primariei orasului Ovidiu; 
- Reprezinta interesele autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept 
public sau privat in limita competentelor stabilite de conducatorul unitatii; 
- Respecta prevederile ROF precum si celelalte prevederi legale in vigoare; 
- Indeplineste orice alte atributii delegate legal de catre sefii ierarhici superiori. 
- nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în     care îşi desfăşoară activitatea 
titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate, 
ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus - situaţie în care primarul şi 
conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere; 
- foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de 
munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici 

 
 


