
-  să  conducă  autovehiculele  (autoturismele,  tractoarele,  autoutilitarele)  aflate  în

patrimoniul orașului conform programului de lucru stabilit și dispozițiilor date de șefii

ierarhici

-  este obligat  sa se prezinte la  serviciu la  ora fixata in program, odihnit,  in tinuta

corespunzatoare si sa respecte programul stabilit; 

- sa cunoasca si sa respecte prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile

publice; 

-  sa  pastreaze  certificatul  de  inmatriculare,  precum  si  actele  masinii  in  conditii

corespunzatoare, pe care le va prezenta, la cerere, organelor de control; 

- sa nu paraseasca locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea

primarului sau a viceprimarului; 

-  sa  nu  conduca  autovehiculul  obosit  sau  sub  influenta  alcoolului,  drogurilor,

medicamentelor, care reduc capacitatea de conducere; 

- sa respecte cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la sefii ierarhici; 

-sa  se  comporte  civilizat  in  relatiile  cu  colegii  de  serviciu,  superiorii  ierarhici  si

organele de control; 

-  atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului,

inclusiv anvelopele, aducand la cunostinţă conducerii  orice defecţiune survenită la

autoturism pentru a fi remediată în cel mai scurt timp; 

- în timpul programului de lucru, să nu consume băuturi alcoolice; 

-sa păstreze secretul de serviciu ; 

- sa respecte programul de lucru; 

- sa nu folosească maşina în scopuri personale, iar deplasarea în teren se va face cu

aprobarea domnului primar sau viceprimar, având foaie de parcurs; 

- sa participe la instructajele PSI si la cele privind protectia muncii; 

- executa si alte atributii stabilite deconducere. 

-să  utilizeze  corect  maşinile,  aparatura,  uneltele,  substanţele  periculoase,

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să

îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

-  să  nu  procedeze  la  scoaterea  din  funcţiune,  la  modificarea,  schimbarea  sau



înlăturarea  arbitrară  a  dispozitivelor  de  securitate  proprii,  în  special  ale  maşinilor,

aparaturii,  uneltelor,  instalaţiilor  tehnice  şi  clădirilor,  şi  să  utilizeze  corect  aceste

dispozitive; 

-să  comunice  imediat  conducerii  orice  situaţie  de  muncă  despre  care  au  motive

întemeiate  să  o  considere  un  pericol  pentru  securitatea  şi  sănătatea  lucrătorilor,

precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;


