
Atributii Director Executiv 

 asigură conducerea direcţiei şi răspunde de buna funcţionare a acesteia, reprezintă şi 
angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a 

încredinţat de către conducerea acesteia; 

 asigură întocmirea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice la nivelul 

direcţiei; 
 răspunde de executarea lucrărilor de investiţii pentru obiective noi şi a lucrărilor de 

modernizare, modificare, transformare, consolidare şi reparaţii în condiţiile de calitate, de 

asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, de efectuarea la timp şi de calitate a 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, la unităţile şcolare şi sanitare din teritoriu; 

 participă la recepţia de construcţii şi instalaţii aferente acestora din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 asigură şi răspunde de derularea activităţilor cultural educative, sportive şi recreative în 

conformitate cu proiectul aprobat; 
 semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care ia cunoştinţǎ în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora; 

 promovează măsuri privind dezvoltarea ofertei culturale din Municipiul Brăila, susţinerea şi 

asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale şi artistice organizate de 
către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice şi fizice; 

 fundamentează şi promovează măsuri de sprijinire a activităţii cultelor religioase în Municipiul 

Brăila, referitor la aspectele legate de buna funcţionare a cultelor religioase şi a organizaţiilor 
din municipiu; 

 întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale şi educative, religioase ce 

urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative, la 

activităţile care necesită cheltuială; 
 gestionează informaţiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislaţie specifică); 

 întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la activitatea cultelor religioase de pe raza 

Municipiului; 

 asigură traducerea documentelor şi corespondenţei sosită din străinătate pentru instituţie; 

 organizează conferinţe de presă pentru primar şi comisiile de specialitate ale Consiliului Local; 

 - informează Primarul municipiului asupra evoluţiei documentelor legislative, în vederea 

adoptării normelor locale specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de 
cultură; 

 asigură, în limitele competenţelor stabilite de lege, condiţiile necesare pentru petrecerea 

timpului liber; 

 prezintă la cererea Primarului rapoarte scrise privind activitatea depusă, precum şi asupra 

modului de îndeplinire a sarcinilor; 
 elaborează un program de dezvoltare şi strategii culturale pentru instituţiile publice de cultură 

din subordinea Consiliului Local Municipal; 

 întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale şi educative, ce urmează a fi 

realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative; 
 asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul aprobat; 

 menţine şi dezvoltă relaţiile externe ale municipalităţii, iniţierea unor noi relaţii internaţionale, 

fie cu oraşe, fie cu organisme internaţionale, colaborează cu instituţiile de cultură, asigură 

dezvoltarea 

 supraveghează şi monitorizează acţiunile din domeniul sanitar; 

 întocmeşte fişele imobiliare ale tuturor unităţilor sanitare publice din Municipiul Brăila, pe bază 

de date şi informaţii primite de la acestea, 

 participă în comisiile de licitaţie a închirierii spaţiilor, terenurilor disponibile din unităţile 

sanitare şi creşele Municipiului Brăila; 

 întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul turistic al Municipiului; 

 colaborează cu cluburile sportive şi cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări 

sportive (întreceri, marşuri, concursuri); 
 promovează oferta turistică a Municipiului Brăila şi dezvoltarea serviciilor de informare 

turistică prin: 

 întocmeşte şi actualizează baze de date cu privire la patrimoniul turistic al Municipiului; 



 colaborează cu cluburile sportive şi cluburile copiilor, în vederea derulării unor manifestări 

sportive (întreceri, marşuri, concursuri); 

 promovează oferta turistică a Municipiului Brăila şi dezvoltarea serviciilor de informare 

turistică prin: 
 asigură crearea unui cadru, permanent favorabil, de protejare şi sprijin logistic, material şi de 

specialitate pentru salvarea, păstrarea, conservarea, afirmarea, dezvoltarea şi exprimarea 

liberă a identităţii etnice culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale din 
România, de promovare a spiritului de toleranţă etnică, de respect reciproc, a 

interculturalităţii şi a dialogului între culturi, de colaborare şi menţinere a unei legături 
permanente cu alte instituţii guvernamentale de profil, precum şi cu organizaţiile 

neguvernamentale din ţară şi din străinătate care au drept scop problematica minorităţilor 

naţionale; 
 primeşte petiţiile cetăţenilor de pe raza Municipiului, care vor fi înregistrate pe tipuri de 

probleme; săptămânal se va realiza un raport de activitate, respectiv un raport anual de 

activitate privind numărul şi natura sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor; 
 îndrumă cetăţenii către Direcţiile şi Serviciile din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale a 

Municipiului Brăila atunci când nivelul de competenţă este superior activităţii desfăşurate; 

 asigură gestionarea relaţiilor de colaborare internă cu ONG – uri şi IMM-uri; 

 sprijină activitatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 

 propune măsuri de îmbunătăţire a vieţii sociale şi culturale a cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale; 

 urmăreşte reflectarea cât mai fidelă a problematicii minorităţilor naţionale în mass-media; 

 face propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul minorităţilor naţionale; 

 analizează şi propune măsurile necesare desfăşurării în condiţii optime a învăţământului în 

limbile minorităţilor naţionale; 

 


