
1. În domeniul legislaţie-informaţii-educaţie
1* cunoaşte legislaţia cu privire la serviciile comunitare de utilitate publică
prestate/furnizate cetăţenilor, de baza si conexa, in mod deosebit pe cea care
priveste consiliile locale si primarul
2* urmareste aparitia de noi acte legislative cu indicenta in domeniul de
activitate  si  la  face cunoscute in comunitate,  inclusiv prin afisare la  avizierul
primariei
3* trimestrial,   prezintă  consiliului  local,  analize,  propuneri  şi  rapoarte
privind serviciile comunitare de utilitate publică din oras

2.  În  domeniul  implementării  legislaţiei  privind  serviciile
comunitare de utilitate publica furnizate cetatenilor
-urmăreşte  ca  serviciile  comunitare  de  utilitate  publică  prestate/furnizate
cetăţenilor,  desfăşurate  sub  autoritatea  administratiei  publice  locale,  să  se
desfăşoare în conformitate cu prevederile Legii  51/2006– privind serviciile  de
utilitate publică ; la organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor publice de
gospodarie comunala, interesul general al cetăţenilor este prioritar.

- urmăreşte prestarea unei activităţi în folosul comunităţii de către persoanele a
căror pedeapsa cu închisoarea contravenţională a fost înlocuită de obligarea la
prestarea unei munci în folosul comunităţii 
- urmăreşte  ca persoanele apte de muncă din familiile  beneficiare de ajutor
social să presteze munca de 72 de ore lunar, întocmeste pontajul si îl comunică
inspectorului  social  în  vederea  luării  măsurilor  de  încetare,  suspendare,
modificare a ajutorului social.
- analizează şi face propuneri de rezolvarea reclamaţiilor cetăţenilor , cazurile ce
depăşesc  competenţa  primăriei  se  direcţionează  către  autorităţile/instituţiile
judeţene/naţionale cu atribuţii în domeniu
- urmăreşte şi sancţionează respectarea prevederilor Hotărârii  Consiliului local
nr.34/2002 şi a Hotărârii nr.62/2005
- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului local oraş. Covasna
nr.52/2005 aferente serviciului de specialitate de transport public local
- îndeplineşte fucţia de coordonator de transport
-  eliberează şi preia zilnic foile de parcurs, efectuează calculul consumului de
combustibil şi piese auto
- emite bonuri de consum de combustibilşi piese auto
- eliberează şi ţine evidenţa taloanelor şi numerelor de înmatriculare eliberate de
serviciul de Gospodărire comunală
-  eliberează  autorizaţia  de  liberă  trecere  pentru  zonele  de  restricţie  privind
circulaţia
- verifica modul de efectuare a serviciul public de  transport local de călători de
către societatea concesionară
- verifică modul de efectuare a serviciul de transport în regim de taxi pe raza 
oraşului Covasna de către operatorii şi taximetriştii independenţi autorizaţi în 
prestarea acestui serviciu, primeşte cererile, analizează documentaţiile şi 
întocmeşte referatele pentru autorizarea efectuării serviciului de transport local 
în regim de taxi pe raza oraşului Covasna, conform prevederilor Legii nr. 
38/2003
- ţine evidenţa inspecţiei tehnice periodice
-  întocmeşte  rapoarte,  statistici  către  entităţile  ierarhic  superioare  privind
prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică


