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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii  

şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Resurse 

Umane; 

 Văzând raportul Comisiei Economic Buget-FinanŃe şi avizul 

comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul nr. 394636/25.08.2006 al 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃă a Persoanelor; 

 Având în vedere adresa AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici nr. 1056566/2006 şi avizul nr. 1064107 din 06.11.2006; 

 łinând seama de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Metodologia 

privind criteriile de dimensionare a numărului de funcŃii din aparatul 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 

financiare şi materiale, anexă la H.G. nr. 2104/2004; 
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 În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. ”a”, alin. 3 lit. ”b” şi 

art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor 1, 2 şi 3. 

 

 Art. 2 Articolul 1 al H.C.G.M.B. nr. 156/2006 îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. 

nr.156/2006 rămân neschimbate. 

 

 Art. 4 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 334/14.12.2006 
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DIRECłIA GENERALĂ DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 334/14.12.2006 

Director Executiv 

Serviciul Îndrumare şi 
Control Stare Civilă 

 

Director Executiv Adj 

DirecŃia de stare civilă Director 
Executiv 

Adj 

DirecŃia de evidenŃă   
a Persoanelor 

Director executiv Adj 

Total posturi: 110 
din care conducere:12 
99 funcŃii publice 
11 funcŃii contractuale 

Compartiment 
Financiar 

 

Serviciul Analiză 
Îndrumare şi Control 
 

Compartimentul MenŃiuni de 
Stare Civilă 

Serviciul Schimbări de nume, 
Transcrieri, Reconstituiri, 

Dispense 
 

Serviciul RelaŃii Publice 

Compartiment Informatică 
 

Compartiment Juridic 

Compartiment Audit 

Serviciul Administrativ 

Serviciul 
Actualizare 
valorificare 
baza date 

Serviciul Resurse Umane, 
ProtecŃia Muncii 

Compartiment InvestiŃii 
AchiziŃii 

Compartim. 
Contabilitate  
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 334 /14.12.2006 
 

DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti 
STAT DE FUNCłII PE ANUL 2006 

 
Nr.crt. Compartiment 

 
FuncŃia de 
execuŃie 

Grad/ 
treaptă 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

FuncŃia de 
conducere 

Anexa la O.G. 
2/06 sau 
Anexa la 
O.G.3/06 

        

 Conducere    1   
1  inspector superior 1 clasa I 1 Director executiv IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
 DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor 26   
2  inspector superior 1 clasa I 1 Director Executiv 

Adjunct 
IVb(B+C) la 
O.G.2/2006 

 Serviciul analiză,îndrumare,control 12   
3  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
4-9  inspector superior 2 clasa I 6   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 

10  inspector principal 1 clasa I 1  
11  inspector debutant clasa I 1  
12-13  referent superior 2 clasa III 2  
14  referent debutant clasa III 1  
 Serviciul actualizare-valorificare baza de date  13   
15  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
16  referent de 

specialitate 
superior 1 clasa II 1   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 17-26  referent superior 2 clasa III 10  
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27  referent superior 3 clasa III 1  
 DirecŃia de Stare Civilă  28   
28  inspector superior 1 clasa I 1 Director Executiv 

Adjunct 
IVb(B+C) la 
O.G.2/2006 

 Serviciul îndrumare şi control stare civilă 8   
29  consilier juridic superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
30  consilier juridic superior 1 clasa I 1   

 
IVb(B) la 

O.G.2/2006 

31  inspector superior 1 clasa I 1  
32  inspector principal 2 clasa I 1  
33-34  referent superior 1 clasa III 2  
35  referent superior 2 clasa III 1  
36  referent debutant clasa III 1  
 Compartiment menŃiuni de stare civilă  10   
37  inspector superior 1 clasa I 1   

 
IVb(B) la 

O.G.2/2006 

38  referent superior 1 clasa III 1  
39-44  referent superior 1 clasa III 6  
45  referent superior 1 clasa III 1  
46  Referent de 

specialitate 
debutant Clasa II 1  

 Serviciul schimbări de nume,transcrieri,reconstituiri,dispense 9   
47  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
48  consilier juridic superior 2 clasa I 1   
49  inspector superior 2 clasa I 1   
50-51  inspector principal 2 clasa I 2   
52  referent superior 1 clasa III 1   
53-54  referent superior 2 clasa III 2   
55  referent debutant clasa III 1   
 Compartimentul informatică   5   
56-57  inspector superior 1 clasa I 2   
58  inspector debutant clasa I 1   
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59  referent superior 1 clasa III 1  IVb(B) la 
O.G.2/2006 60  referent superior 2 clasa III 1  

 Serviciul resurse umane,protecŃia muncii 8  
61  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
62  inspector superior 1 clasa I 1   

 
IVb(B) la 

O.G.2/2006 

63-64  inspector superior 1 clasa I 2  
65  inspector principal 1 clasa I 1  
66-67  referent superior 1 clasa III 2  
68  referent superior 1 clasa III 1  
 Compartimentul juridic   4   
69-70  consilier juridic superior 1 clasa I 2   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 

71-72  consilier juridic principal 3 clasa I 2  

 Serviciul relaŃii publice   8   
73  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 

O.G.2/2006 
74-76  inspector superior 2 clasa I 3   

 
IVb(B) la 

O.G.2/2006 

77  inspector principal 2 clasa I 1  
78  referent superior 1 clasa III 1  
79  referent superior 2 clasa III 1  
80  referent principal 3 clasa III 1  
        
 Compartimentul audit   3   
81-83  auditor Superior 1 Clasa I 3   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 

 Compartimentul investiŃii achiziŃii  3   
84  inspector superior 1 Clasa I 1   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 

85  inspector superior 2 Clasa I 1  
86  inspector debutant Clasa I 1  
 Serviciul administrativ   11   
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87  referent IA M 1 Şef serviciu IIb şi VI/1bla 
O.G.3/2006 

88-90  referent IA M 3  IIb la 
O.G.3/2006 

91  Magaziner I M 1   
 
 

V/2b la O.G. 
3/2006 

92  arhivar I M 1  

93  arhivar II M 1  
94-96  muncitor 

calificat(şofer) 
I  3  

97  Muncitor 
calificat 

(electrician) 

I  1  

98  inspector superior 1 Clasa I 1 Director 
Executiv 
Adjunct 

IVb(B+C) la 
O.G.2/2006 

 Serviciul contabilitate   8   

99  inspector superior 1 Clasa I 1 Şef serviciu IVb(B+C) la 
O.G.2/2006 

100  inspector superior 1 Clasa I 1   
IVb(B) la 

O.G.2/2006 
101  inspector superior 2 Clasa I 1  
102  inspector principal 2 Clasa I 1  
103-104  referent principal 3 Clasa III 2  
105-106  referent debutant Clasa III 2  
 Compartimentul financiar   4   
107  inspector principal 1 Clasa I 1   

IVb(B) la 
O.G.2/2006 

108  referent superior 1 Clasa III 1  
109-110  referent superior 2 Clasa III 2  
 TOTAL: 110 POSTURI      
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Notă:Nivelul salariilor de bază şi al indemnizaŃiilor de conducere pentru fiecare funcŃie este cel 
stabilit conform OG nr. 2/2006, pentru funcŃionarii publici şi, în temeiul O.G. nr 3/2006 pentru 
personalul contractual, şi se modifică în conformitate cu actele normative apărute ulterior datei 
aprobării statului de funcŃii.  

Salariile de merit se stabilesc o dată pe an prin dispoziŃia ordonatorului de credite conform art. 8 
din O.G. nr.2/2006 pentru funcŃionarii publici, respectiv, art. 10 din O.G. nr. 3/3006 pentru personalul 
contractual. 

În cadrul numărului total de posturi aprobat, transformările vor fi aprobate de Primarul General al 
Municipiului Bucureşti. 

În cazul în care organigrama şi numărul de personal aprobate prin HCGMB nu se modifică, 
statul de funcŃii anual va fi aprobat prin dispoziŃie a Primarului general al Municipiului Bucureşti.  
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Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 334/14.12.2006 

 

REGULAMENTUL  

PRIVIND ORGANIZAREA Şl FUNCłIONAREA  

DIRECłIEI GENERALE DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

CAPITOLUL I  

DlSPOZIłII GENERALE  

 

Art. 1. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti este serviciu public de interes municipal cu 

personalitate juridică, înfiinŃat prin H.C.G.M.B. nr. 255/2004, în 

baza art. 6 din O.G. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice comunitare de evidenŃă a 

persoanelor, aprobată prin Legea 372/2002, cu modificările şii 

completările ulterioare, precum şi în temeiul O.U.G. nr. 50/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

Art. 2. – (1) – Scopul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este acela de a exercita 

competenŃele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în 

aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează 

activitatea de evidenŃă a persoanelor, precum şi de eliberare a 

documentelor, în sistem de ghişeu unic.  
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- (2) – Activitatea serviciului public comunitar se 

desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităŃii, în sprijinul 

instituŃiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.  

 

Art. 3. – (1) – În vederea îndeplinirii atribuŃiilor, DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor este constituită, potrivit 

prevederilor art. 6 alin (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea 

Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi a Sectorului EvidenŃa 

PopulaŃiei din cadrul Serviciului Independent de EvidenŃă 

Informatizată a Persoanei al Municipiului Bucureşti.  

- (2) – DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor are în structura organizatorică direcŃii, servicii şi 

compartimente cu atribuŃii de evidenŃă a persoanelor, stare civilă, 

informatică, juridic, financiar, contabilitate, resurse umane şi 

protecŃia muncii, relaŃii publice, administrativ,audit şi investiŃii, 

achiziŃii, conform prevederilor art 2 din metodologia privind criteriile 

de dimensionare a numărului de funcŃii din aparatul serviciilor 

publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, constituirea 

patrimoniului şi managementul resurselor umane, aprobate prin 

H.G. 2104/2004, cu modificările şii completările ulterioare.  

 

Art. 4. – (1) – DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti coordonează şi controlează metodologic 

activitatea serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 

din cadrul sectoarelor Municipiului Bucureşti.  

- (2) – Activitatea serviciului este coordonată de 

Secretarul General al Municipiului Bucureşti.  
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Art. 5. – (1) – DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 

este condusă de un Director Executiv numit şi eliberat din funcŃie 

prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în 

condiŃiile legii, cu avizul Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din 

Metodologia aprobată prin H.G. nr. 2104/2004.  

- (2) - Directorul Executiv are obligaŃia de a lua 

măsuri pentru îmbunătăŃirea activităŃilor care intră în sfera sa de 

competenŃă, răspunzând în faŃa Secretarului General al 

Municipiului Bucureşti pentru neajunsurile constatate în activitatea 

direcŃiei.  

 

Art. 6. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită 

DirecŃia Generala de EvidenŃă a Persoanelor cooperează cu 

celelalte structuri ale Primăriei, ale Ministerului AdministraŃiei şii 

Internelor şi dezvoltă relaŃii de colaborare cu autorităŃile publice, 

societăŃi, agenŃi economici, precum şi cu persoane fizice, pe 

probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare.  

 

CAPITOLUL II  

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

 

Art. 7. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor are 

următoarea structura organizatorică:  

 

7.1. Conducerea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor  

- Director Executiv  
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7.2. DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor – constituită din 

următoarele structuri:  

- Director Executiv adjunct  

- Serviciul Analiză, Îndrumare şi Control  

- Serviciul Actualizare-Valorificare Bază Date  

 

7.3. DirecŃia de Stare Civilă- constituită din următoarele structuri:  

- Director Executiv adjunct  

- Serviciul Îndrumare şi Control Stare Civilă 

- Serviciul Schimbări de Nume, Transcrieri, Reconstituiri, 

Dispense 

 

7.4. Director Executiv Adjunct – cu următoarele structuri în 

subordine:  

- Serviciul Contabilitate  

- Compartimentul Financiar  

 

7.5. Compartimente funcŃionale aflate în subordinea directă a 

Directorului Executiv:  

- Serviciul Resurse Umane, ProtecŃia Muncii  

- Serviciul RelaŃii Publice  

- Compartimentul Informatică  

- Compartimentul Juridic  

- Compartimentul Audit  

- Compartimentul InvestiŃii, AchiziŃii  

- Serviciul Administrativ  
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Art. 8. Activitatea desfăşurată de către structurile DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în 

vederea atingerii obiectivelor propuse are la bază relaŃii de 

autoritate (ierarhice, funcŃionale), relaŃii de cooperare, de 

coordonare şi de control, potrivit atribuŃiilor pentru fiecare 

compartiment în parte  

 

Art. 9. – (1) – RelaŃiile de autoritate ierahice se stabilesc 

între conducerea DirecŃiei‚ Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti şi structurile subordonate acesteia, în scopul 

organizării, menŃinerii şi perfecŃionării stării de funcŃionalitate a 

sistemului. Acelaşi tip de relaŃii se stabilesc între şefii serviciilor şi 

personalul subordonat acestora.  

- (2) – În cadrul compartimentelor în care nu sunt 

prevăzute funcŃii de conducere se stabilesc relaŃii de autoritate 

funcŃionale între personalul cu funcŃia cea mai mare şi restul 

personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în 

mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a 

activităŃii acestora şi a echilibrării sarcinilor şi asigurării unităŃii de 

acŃiune în îndeplinirea obiectivelor  

 

Art. 10. Între structurile DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti se stabilesc relaŃii de 

cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea 

integrării obiectivelor în ansamblul atribuŃiilor direcŃiei.  
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CAPITOLUL III  

ATRIBUłIILE DIRECłIEI GENERALE DE EVIDENłĂ A 

PERSOANELOR  

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

Art. 11. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti are următoarele atribuŃii principale:  

 

11.1. Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de EvidenŃă a 

Persoanelor al Municipiului Bucureşti;  

 

11.2. Furnizează, în cadrul Sistemului naŃional informatic de 

evidenŃă a populaŃiei, date necesare pentru actualizarea 

Registrului naŃional de evidenŃă a persoanelor;  

 

11.3. Coordonează şi controlează metodologic activitatea 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor ale 

sectoarelor Municipiului Bucureşti, 

 

11.4. Controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor 

de stare civilă şi a listelor electorale permanente;  

11.5. Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărŃilor de 

identitate şi a cărŃilor de alegător;  

 

11.6. Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoana;  

11.7 Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare 

activităŃii proprii;  
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11.8. łine evidenŃa registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi 

efectuează menŃiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;  

 

11.9. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul 

legal sau care decurg din actele normative în vigoare.  

 

CAPITOLUL IV  

 

ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV Şl ALE 

COMPARTIMENTELOR FUNCłIONALE AFLATE ÎN 

SUBORDINE DIRECTĂ 

 

Art. 12. Conducerea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti se asigură de către Directorul 

Executiv numit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 50/2005.  

 

Art. 13. – (1) - Directorul Executiv reprezintă DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în 

relaŃiile cu cetăŃenii, conducătorii instituŃiilor publice din cadrui 

municipalităŃii, din cadrul Prefecturii, conducătorii compartimentelor 

funcŃionale din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, ori cu 

instituŃiile şi organismele din afara sistemului Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, potrivit competenŃelor legale;  

- (2) – În aplicarea prevederilor legale de nivel 

superior, precum şi a ordinelor şi instrucŃiunilor, Directorul Executiv 

emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine;  
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- (3) – În condiŃiile legii şi ale reglementărilor 

specifice, Directorul Executiv poate delega atribuŃii din competenŃa 

sa personalului din subordine.  

 

Art. 14. Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor are următoarele atribuŃii, răspunderi şi 

competenŃe:  

 

14.1. Conduce şi coordonează întreaga activitate a DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a  Persoanelor; coordonează şi controlează 

metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenŃă a 

persoanelor din cadrul sectoarelor Municipiului Bucureşti.  

 

14.2. Răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului 

patrimoniu;  

 

14.3 Fundamentează şi propune spre aprobare a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti proiectul de buget al DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

14.4. Aprobă încheierea contractelor pentru derularea activităŃii 

curente cu terŃi agenŃi economici, în limita competenŃelor acordate;  

 

14.5. Elaborează proiectul de organigramă, statul de funcŃii, 

regulamentul de organizare şi funcŃionare şi le supune spre 

aprobare C.G.M.B. conform reglementărilor legale;  
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14.6. Aprobă Regulamentul Intern şi aplicarea Normelor de 

ProtecŃie şi Securitate a Muncii. I  

 

14.7. Coordonează activitatea de personal, putând dispune şi 

transformarea posturilor în cadrul aceluiaşi număr de posturi, 

prevăzut pentru fiecare compartiment, cu neafectarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli de personal; asigură respectarea disciplinei 

muncii şi îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu de către personalul 

instituŃiei.  

 

14.8. Asigură aplicarea reglementărilor în vigoare şi a dispoziŃiilor 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor cu privire la 

activitatea de perfecŃionare a pregătirii profesionale a personalului;  

14.9. Verifică recuperarea pagubelor aduse instituŃiei.  

 

14.10. Dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a 

instituŃiei, în condiŃiile legii, ale hotărârilor Consiliului General şi 

dispoziŃiilor Primarului General.  

 

14.11. În perioada în care din motive obiective Directorul Executiv 

nu este prezent în instituŃie, atribuŃiile postului sunt preluate de 

unul din directorii executivi adjuncŃi.  

14.12. În condiŃiile legii şi ale reglementărilor specifice, Directorul 

Executiv poate delega atribuŃii din competenŃa sa personalului din 

subordine.  
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14.13. Directorul Executiv răspunde în faŃa Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, de întreaga activitate pe care o desfăşoară, 

potrivit fişei postului.  

 

14.14. Directorul Executiv coordonează direct următoarele 

compartimente funcŃionale, fiecare dintre ele având atribuŃii 

specifice.  

 

Art. 15. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ  

 

15.1. Asigură calitatea prelucrării informatice a datelor, efectuate 

de serviciile locale precum şi respectarea termenelor în care sunt 

prelucrate comunicările de stare civilă;  

 

15.2. Desfăşoară activităŃi de studii şi documentare tehnică 

(informatică), în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în 

domeniul informatic şi a posibilităŃilor de implementare a acestora 

în cadrul sistemului informatic propriu;  

 

15.3. Colaborează cu specialiştii structurilor informatice 

interconectate la bazele de date comune ale Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor în vederea asigurării utilizării datelor în 

conformitate cu prevederile legale; 

15.4. Asigură tehnoredactarea, în format electronic, a situaŃiilor 

statistice, analizelor periodice întocmite de structurile serviciului ce 

urmează a fi transmise Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor, periodic;  
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15.5. Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate şi secrete 

de serviciu; 

 

15.6. Execută activităŃi pentru întreŃinerea preventivă a 

echipamentelor din dotare;  

 

15.7. Trimestrial, modifică parola fiecărui utilizator din cadrul 

DirecŃiei de EvidenŃă a Persoanelor şi transmite noile parole, în plic 

sigilat, la Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind 

EvidenŃa Persoanelor al Municipiului Bucureşti;  

 

15.8. Trimestrial, transmite la Serviciul pentru Administrarea 

Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor al Municipiului 

Bucureşti starea tehnicii de calcul;  

 

15.9. Semestrial, verifică la Serviciul Nomenclatura Urbană din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin comparaŃie, 

nomenclatorul arterelor de circulaŃie. Toate modificările vor fi 

comunicate imediat la Serviciului pentru Administrarea Bazelor de 

Date privind EvidenŃa Persoanelor al Municipiului Bucureşti;  

15.10. Derulează activităŃi de administrare şi exploatare a 

sistemelor informatice din cadrul C.G.E.P.- M.B.;  

 

15.11. Asigură implementarea suportului tehnic pentru sistemele 

informatice aflate în administrare, constând în echipamente, 
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sisteme de operare, programe de aplicaŃie, reŃea locală de 

comunicaŃii;  

 

15.12. łine în actualitate evidenŃa echipamentelor, suporŃilor de 

informaŃii şi documentaŃiei tehnice din dotare.  

 

15.13. Pune în aplicare reglementările privind confidenŃialitatea şi 

protecŃia datelor referitoare la persoane.  

15.14. Desfăşoară activităŃi de analiză şi înaintează propuneri în 

vederea dezvoltării funcŃiilor Sistemului NaŃional Informatic pentru 

EvidenŃa Persoanelor;  

 

15.15. Participă la elaborarea programelor proprii logistice anuale 

de dotare.  

 

15.16. Implementează module informatice şi norme metodologice, 

puse la dispoziŃie de Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor de 

Date privind EvidenŃa Persoanelor Bucureşti prin Serviciul pentru 

Administrarea Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor all 

Municipiului Bucureşti;  

 

15.17. Monitorizează exploatarea sistemelor informatice proprii şi a 

reŃelei locale de comunicaŃii;  

 

15.18. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare. 
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Art. 16. SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECłIA 

MUNCII 

 

16.1. Coordonează şi asigură activităŃile privind recrutarea, 

selecŃia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, 

promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancŃionarea, 

precum şi evidenŃa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la 

funcŃionarii publici şi personalul contractual din structura serviciilor 

publice comunitare de evidenŃă a persoanelor;  

 

16.2. Execută activităŃi de verificare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

privind conduita la locul de muncă a personalului direcŃiei;  

 

16.3. Participă la constituirea Comisiei de disciplină din cadrul 

D.G.E.P. – M.B. şi asigură secretariatul acesteia;  

 

16.4. Întocmeşte şi gestionează documentele de personal 

(dosarele profesionale/de personal, fişele de post, carnetele de 

munca etc.) şi emite documentele de legitimare pentru funcŃionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul direcŃiei;  

 

16.5. Întocmeşte şi trimite autorităŃilor competente documentaŃia 

necesară în vederea pensionării personalului, în condiŃlile legii;  

 

16.6. Eliberează, la cererea persoanelor şi instituŃiilor, adeverinŃe 

şi alte documente prin care se atestă anumite situaŃii ce rezultă din 

evidenŃele pe care le deŃine;  
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16.7. Asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea 

concediilor de odihnă, medicale, de studii, fără plată sau a 

învoirilor;  

 

16.8. Asigură respectarea legalităŃii cu privire la acordarea 

drepturiior personalului (sporuri, indemnizaŃii de conducere, alte 

drepturi de personal);  

 

16.9. Primeşte şi păstrează declaraŃiile de avere şi de interese 

pentru funcŃionarii publici ai direcŃiei;  

 

16.10. Participă la controale şi verificări privind acordarea 

drepturilor personalului, inspecŃia muncii şi alte probleme de 

personal;  

 

16.11. Înaintează conducerii Inspectoratului NaŃional pentru 

EvidenŃa Persoanelor propuneri referitoare la organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor pentru încadrarea pe posturi vacante 

de politişti, în statul „M” şi detaşarea acestora la serviciile publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor;  

16.12. łine evidenŃa poliŃiştilor detaşaŃi şi informează conducerea 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor cu privire la 

modificările intervenite în situaŃia acestora, lunar sau ori de câte ori 

este nevoie;  

 

16.13. Asigură îndeplinirea formalităŃilor privind încadrarea,, 

modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcŃionarilor 

publici, respectiv a raporturilor de muncă ale personalului 

contractual din cadrul D.G.E.P. – M.B.;  
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16.14. Participă la elaborarea proiectului de organigramă, stat de 

funcŃii şi Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a D.G.E.P – 

M.B şi elaborează Regulamentul Intern 

 

16.15 Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

şi pentru avansarea personalului conform legii, 

 

16.16. Întocmeşte anual pentru întreg personalul direcŃiei 

rapoartele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale şi 

fişele de evaiuare;  

 

16.17. Analizează utilizarea forŃei de muncă şi propune măsuri, 

asigura necesarul de personal corespunzător volumului de lucrări 

şi cerinŃelor de muncă în limita numărului de personal aprobat şi a 

fondului de salarii;  

 

16.18. Asigură întocmirea, completarea, păstrarea şi evidenŃa 

carnetelor de muncă;  

 

16.19. Asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaŃiei 

funcŃionarilor publici şi a legislaŃiei pentru personalul contractual;  

 

16.20. Răspunde şi se preocupă permanent de respectarea 

disciplinei muncii şi respectarea programului de muncă;  

 

16.21. Înaintează conducerii Inspectoratului NaŃional pentru 

EvidenŃa Persoanelor propuneri, privind sancŃionarea disciplinară a 

poliŃiştilor;  
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16.22. Asigură, împreună cu celelalte structuri ale direcŃiei, 

proiectarea şi coordonarea aplicării politicilor şi strategiilor de 

specializare şi perfecŃionare a pregătirii personalului şi propune 

măsuri de optimizare a proceselor şi activităŃilor specifice în scopul 

îndeplinirii standardelor de performanŃă cerute;  

 

16.23. Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;  

 

16.24. Controlează aplicarea cu stricteŃe a normelor privind 

protecŃia muncii concordantă cu Legea nr. 319 / 2006;  

 

16.25. Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor 

de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; urmăreşte obŃinerea 

autorizaŃiilor de funcŃionare a D.G.E.P. – M.B. din punct de vedere 

al protecŃiei muncii;  

 

16.26. Răspunde de instruirea şi examinarea salariaŃilor cu atribuŃii 

în domeniul protecŃiei muncii;  

 

16.27. Întocmeşte, pentru activitatea proprie, programele de lucru 

şi graficele de control anuale, trimestriale şi lunare;  

 

16.28. Informează operativ conducerea instituŃiei asupra 

accidentelor de muncă produse în unitate;  
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16.29. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională la locurile de muncă şi reevaluează riscurlle ori de 

câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi propune măsurile de 

prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de 

protecŃie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea 

factorilor de risc de accidentare şi îmbolnavire profesională şi 

stabilirea nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi 

unitate;  

 

16.30. Controlează, pe baza programului de activitate, toate 

locurile de muncă , în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale, 

 

16.31. Verifică anual, sau ori de câte ori este nevoie daca noxele 

se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de 

muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismeie 

abilitate sau laboratoarele proprii abilitate şi propune măsuri 

tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;  

16.32. Centralizează foile colective de prezenŃă a personalului la 

nivelul D.G.E.P. – M.B.;  

 

16.33. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de 

protecŃie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje 

(introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin 

cursuri de perfecŃionare;  
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16.34. Participă la cercetarea accidentelor de munca şi Ńine 

evidenŃa acestora;  

 

16.35. Colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a 

situaŃiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale 

comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc 

de îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de securitate 

corespunzătoare;  

 

16.36. Colaborează cu serviciul medical în fundamentarea 

programului de măsuri de protecŃie a muncii;  

 

16.37. Monitorizează starea de sănătate a angajaŃilor prin:  

- examene medicale la angajarea în muncă;  

- control medical periodic;  

- examen medical la reluarea activităŃii.  

 

16.38. Îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia 

profesională, reorientarea profesională în caz de accident de 

muncă, boala profesională, boală legată de profesie sau după 

afecŃiuni cronice;  

 

16.39. Comunică existenŃa riscului de îmbolnăvire profesională 

către toŃi factorii implicaŃi în procesul muncii, dacă este cazul;  

 

6.40. Consiliază angajatorul pentru fundamentarea strategiei de 

securitate şi sănătate la locul de muncă;  



 30

16.41. Participă la sistemul informaŃional naŃional privind 

accidentele de muncă şi bolile profesionale;  

 

16.42. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

Art. 17. COMPARTIMENTUL JURIDIC  

 

17.1. Întocmeşte sau participă la întocmirea proiectelor de acte 

normative cu caracter intern ce au legatură cu activitatea 

serviciuiui;  

 

17.2. Urmăreşte eficienŃa aplicării reglementărilor interne în 

activitatea de profil şi face propuneri pentru perfecŃionarea lor, 

precum şi pentru adaptarea continuă a legislaŃiei care 

reglementează relaŃiile sociale specifice domeniului de activitate. 

17.3. Avizează, pentru legalitate, actele normative cu caracter 

individual emise de Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

17.4. Reprezintă şi apară interesele direcŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti şi a altor organe jurisdicŃionale, ori de câte ori 

DirecŃia Generală de EvidenŃa a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti figurează ca parte în diverse dosare date spre 

soluŃionare, potrivit legii, instituŃiilor competente.  
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17.5. Participă la negocierea şi avizează, potrivit legii contractele,. 

precum şi actele încheiate de DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, care angajează răspunderea 

juridică a acesteia;  

 

17.6. Urmăreşte şi analizează modul de soluŃionare şi respectarea 

termenelor legale de rezolvare în domeniul petiŃiilor adresate 

direcŃiei, privind aspecte ce fac obiectul activităŃii acesteia;  

 

17.7. Verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu privire la 

apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi 

de păstrare a documentelor secrete; asigură protecŃia datelor şi 

informaŃiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii 

de informaŃii clasificate;  

 

17.8. Asigură consultanŃa, asistenŃa şi reprezentarea instituŃiei în 

favoarea căreia exercită profesia, apară drepturile şi interesele 

legitime ale salariaŃilor D.G.E.P. – M.B.în raporturile lor cu 

autorităŃile publice, instituŃiile de orice natură, precum şi cu orice 

persoană juridică sau fizică, română ori străină .  

 

17.9. Asigură avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter 

juridic în condiŃiile legii;  

 

17.10. Acordă asistenŃă juridică comisiei de disciplină;  
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17.11. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legai sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 18. SERVICIUL RELAłII PUBLICE  

 

18.1. Primeşte petiŃiile cetăŃenilor (cereri, reclamaŃii, sugestii etc.) 

şi le înregistrează pe tipuri de probleme;  

 

18.2. Clasifică documente pe tipuri de probleme;  

 

18.3. Verifică documentaŃia cetăŃenilor conform bazei de date 

existentă la nivelul direcŃiei şi dacă aceasta este completă, o 

înregistrează. Dacă documentaŃia este incompletă, aceasta este 

returnată petentului în vederea completării;  

 

18.4. Reactualizează, la solicitările compartimentelor DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi cu 

avizul Directorului Executiv, baza de date existentă la nivelul 

direcŃiei, privind documentaŃia obligatorie pentru fiecare tip de 

petiŃie;  

 

18.5. La depunerea documentaŃiei are obligaŃia de a elibera 

petentului un bon care conŃine; nr de înregistrare, data, numele 

petentului, adresa şi telefonul la care poate fi contactat pentru 

eventuale completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate;  
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18.6. Informează referitor la stadiul unei lucrări şi solicită lămuririle 

necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

18.7. Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti lucrările centralizate;  

 

18.8. Primeşte şi eliberează răspunsurile transmise de 

compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiuiui Bucureşti;  

 

18.9. Aduce la cunoştinŃta conducerii propunerile, sesizările şi 

constatările cetăŃenilor privind buna desfăşurare a activităŃii;  

 

18.10. Urmăreşte soluŃionarea şi redactarea, în termenul legal, a 

răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti, către petenŃi;  

 

18.11. Întocmeşte lunar un raport privind situaŃia lucrărilor 

scadente la nivelul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti pe care îl înaintează Directorului Executiv;  

 

18.12. Furnizează cetăŃeniior, verbal, informaŃii de interes public 

legate de activitatea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti;  
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18.13. Pune la dispoziŃia cetăŃenilor, în vederea consultării, 

documente ce conŃin informaŃii de interes public legate de 

domeniul evidenŃei persoanelor şi care intră în competenŃa 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti;  

 

18.14. Solicită de la compartimentele de specialitate din cadrul 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme 

neclare ridicate de cetăŃeni la ghişeul de informaŃii;  

 

18.15. Oferă cetăŃenilor care telefonează, informaŃii de interes 

public, în măsura în care acestea sunt de competenŃa DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi pot 

fi furnizate telefonic;  

 

18.16. În cazul în care informaŃia de interes public solicitată se 

acordă la cerere, îndrumă cetăŃenii către Registratura DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

18.17. Răspunde solicitărilor de informaŃii de interes public venite 

pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

18.18. Organizează înscrierea în audienŃă la Directorul Executiv şi 

la Directorii Execitivi adjuncŃi ai DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, 
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18.19 Pregăteşte materialele pentru audienŃe în funcŃie de cererile 

depuse şi înregistrate; 

 

18.20. Participă la.audienŃe şi întocmeşte procesul verbal;  

 

18.21. Comunică răspunsurile către cetăŃeni în termenele stabilite 

de prevederile legale în vigoare;  

 

18.22. Urmăreşte soluŃionarea solicitărilor adresate de către 

petenŃi în timpul audienŃei şi întocmeşte un raport privind 

rezolvarea acestora;  

 

18.23. Colaborează cu compartimentele de specialitate ale 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti şi cu reprezentanŃi ai mass-media acreditaŃi la Primăria 

Municipiului Bucureşti;  

18.24. Redactează comunicate de presă;  

 

18.25.Analizează şi evaluează modul în care se reflectă acŃiunile 

întreprinse de către DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti în presă;  

 

18.26. Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaŃie de 

interes pubiic care priveşte activitatea DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

18.27. Întocmeşte lucrări de specialitate (analize şi sinteze);  
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18.28. Organizează conferinŃele de presă ale DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

18.29. Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la 

activităŃile şi acŃiunile de interes public organizate de DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

 

18.30. Organizează şi întreŃine relaŃia cu mass-media şi cu opinia 

publică în general;  

 

18.31. ÎntreŃine relaŃii cu organele guvernamentale, comisiile 

parlamantare, partidele poiitice şi organizaŃiile apolitice, în vederea 

informării corecte a acestora despre activitatea şi problemele 

DirecŃiei Generale de EvidenŃa a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti, precum şi a realizării unei atitudini favorabile faŃă de 

îndeplinirea funcŃiilor acesteia;  

 

18.32. ÎntreŃine relaŃii profesionale amiabile cu structurile 

corespunzătoare din alte organizaŃii similare româneşti şi străine;  

 

18.33. Informează, ori de câte ori este necesar, Directorul Executiv 

asupra aspectelor referitoare la imaginea DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi dinamica 

acesteia şi se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot 

afecta imaginea instituŃiei şi/sau a Directorului;  
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18.34. Organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stocarea şi 

difuzarea informaŃiilor ce apar în mass-media internă şi 

internaŃională privind problemele şi activităŃile DirecŃiei Generale 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, realizând 

bănci de date în colaborare cu mass-media. 

 

18.35. Difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente 

sau activităŃi ale DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti;  

 

18.36. Anallzează evoluŃia imaginii DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, utilizand si sondaje 

sociologice contractate cu instituŃii specializate;  

 

18.37. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 19. COMPARTIMENTUL AUDIT  

 

19.1. Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea 

operaŃională a documentelor emise de DirecŃia Generală de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi propune măsuri 

şi soluŃii pentru recuperarea pagubelor produse instituŃiei şi 

sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz;  
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19.2. Supraveghează, planifică, programează, organizează, 

coordonează urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor;  

 

19.3. Evaluează eficienŃa utilizării resurselor financiare, umane şi 

materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obŃinerea rezultatelor 

stabilite;|  

 

19.4. Sprijină îndeplinirea obiectivelor instituŃiei publice printr-o 

abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se 

îmbunătăŃeşte eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării;  

 

19.5. Asigură obiectivitatea şi consilierea destinate să 

îmbunătăŃească sistemele şi activităŃile direcŃiei.  

 

19.6. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 20. COMPARTIMENTUL INVESTIłIl, ACHIZIłII  

 

20.1. Organizează licitaŃii publice, negocieri directe, cereri de 

oferte pentru achiziŃii de bunuri, servicii de lucrări conform O.U.G. 

34/2006 (inclusiv consolidări de imobile) necesare desfăşurării 

activităŃilor tuturor compartimentelor din cadrul D.G.E.P.-M.B.;  
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20.2. Propune Directorului Executiv spre aprobare componenŃa 

comisiilor de evaluare bunuri, lucrări şi servicii ce vor constitui 

obiectul unei achiziŃii publice;  

 

20.3. Asigură întocmirea documentaŃiei de participare la 

procedurile de achiziŃii pe baza caietului de sarcini, precum şi a 

documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul D.G.E.P.-

M.B., care solicită demararea procedurilor;  

 

20.4. Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate pentru 

procedurile organizate şi vânzarea documentaŃiei;  

 

20.5. Asigură cu fundamentare întocmirea „Programui anual de 

achiziŃii”;  

 

20.6 Asigură primirea , înregistrarea şi păstrarea ofertelor. 

 

20.7. Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a 

ofertelor şi a proceselor verbale de atribuire;  

 

20.8. Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către 

ofertanŃi;  

 

20.9. Asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora 

către ministere, ofertanŃii implicaŃi în procedură şi către comisia de 

evaluare;  
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20.10. Transmite răspunsurile la contestaŃii;  

 

20.11. Asigură returnarea garanŃiilor de participare la procedurile 

de achiziŃie;  

 

20.12. Asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor 

de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrari, precum şi 

transmiterea acestora pentru urmărire compartimentelor de 

specialitate, dar şi compartimentelor beneficiare (solicitante);  

 

20.13. Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile 

organizate, care cuprinde informaŃii cu privire la firmele 

participante şi rezultatele acestora;  

 

20.14. Asigură întocmirea şi supunerea aprobarii C.G.M.B. a 

proiectului de hotărâre pentru aprobarea organizării licitaŃiei;  

 

20.15. Asigură întocmirea caietului de sarcini şi a documentaŃiei de 

participare la licitaŃie;  

 

20.16. Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate pentru 

licitaŃie şi vânzarea caietului de sarcini;  

 

20.17. Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a 

ofertelor şi a proceselor verbale de adjudecare;  
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20.18 Asigură încheierea contractelor cu câştigatorii licitaŃiilor de 

concesionări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor 

de specialitate;  

 

20.19. Asigură urmărirea clauzelor contractelor de 

asociere/colaborare incheiate conform legislaŃiei în vigoare;  

 

20.20. Asigură întocmirea de acte adiŃionale la contractele de 

concesionare, asociere/colaborare;  

 

20.21. Asigură gestionarea bazei de date cu privire la toate 

contractele întocmite în cadrul compartimentului;  

 

20.22. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

Art. 21. SERVICIUL ADMINISTRATIV  

 

21.1. Răspunde de utilizarea raŃională a imobilelor şi instalaŃiilor 

aferente; 

 

21.2 Răspunde de modul de gospodărire a sediului social 

 

21.3. Răspunde de gospodărirea raŃionala a energiei electrice, 

apei, hârtiei şi a altor materiale de consum cu caracter 

administrativ-gospodăresc;  
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21.4. Organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în birouri şi 

celelalte încăperi şi spaŃii‚ aferente imobilelor administrative şi 

grupurilor sociale;  

 

21.5. Participă la întocmirea şi stabilirea programului financiar şi a 

programului de aprovizionare referitor la cheltuielile administrativ-

gospodăreşti, cât şi de asigurare a materialelor de întreŃinere, 

piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru 

direcŃie;  

 

21.6. Răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora 

pe compartimente si servicii;  

 

21.7. Asigură, conform legii, contractarea serviciilor pentru 

curăŃenia şi întreŃinerea sediului în care îşi desfăşoară activitatea 

salariaŃii institutiei şi pentru întreŃinerea şi repararea parcului auto, 

mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi imobilelor din patrimoniul 

sau administrarea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti;  

 

21.8. łine evidenŃa stampilelor şi sigiliilor din dotare şi verifică 

modul de folosire al acestora;  

 

21.9. Asigură materialele necesare bunei desfăşurări a activităŃii 

instituŃiei;  
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21.10. Gestionează şi actualizează banca de date privind fondul 

imobiliar administrat;  

 

21.11. Răspunde de întreŃinerea şi reparaŃia mijloacelor fixe din 

dotare;  

 

21.12. Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din 

direcŃie;  

 

21.13. ObŃine avizeie şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege;  

 

21.14. Întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanŃe 

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;  

 

21.15. Elaborează instrucŃiunile de apărare impotiva incendiilor şi 

stabileşte sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă;  

 

21.16. Verifică faptul că, atât salariaŃii, cât şi persoanele din 

exterior, care au acces în instituŃie, primesc, cunosc şi respectă 

instrucŃiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva 

incendiilor;  

 

21.17. Stabileşte responsabilii în cadrul compartimentelor din 

direcŃie cu atribuŃii privind în aplicare, controlul şi supravegherea 

măsurilor de aparare împotriva incendiilor;  
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21.18. Asigură miiloacele tehnice corespunzătoare şi personalul 

necesar intervenŃiei în caz de indendiu, precum şi condiŃiile de 

pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, 

profilul activităŃii şi mărimea unităŃii. 

 

21.19. Asigură întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile 

pentru ca acestea să fie operaŃionale în orice moment;  

 

21.20. Asigură contactele, înŃelegerile, angajamentele, convenŃiile 

şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acŃiunii forŃelor 

şi mijloacelor proprii cu cele ale unităŃilor de pompieri militari şi cu 

cele ale serviciilor de urgenŃă ce pot fi solicitate în ajutor; să 

permită accesul acestora în instituŃie în scop de recunoaştere, de 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciŃiile şi 

aplicaŃiile tactice de intervenŃie organizate;  

 

21.21. Asigură şi pune în mod gratuit la dispoziŃia forŃelor chemate 

în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecŃie individuală, 

substanŃele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care 

decurg din existenŃa şi funcŃionarea unităŃii sale, precum şi 

medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;  

 

21.22. Propune prevederea fonduriior necesare realizării măsurilor 

de aparare împotriva incendiilor şi asigură, la cerere, plată 

cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au 

intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa;  
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21.23. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL V 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR 

 

 Art. 22 ATRIBUłII GENERALE  

22.1. Actualizează Registrul de evidenŃă a persoanelor al 

municipiului Bucureşti, utilizează şi valorifică Registrul naŃional de 

evidenŃă a persoanelor;  

 

22.2. Furnizează, în cadrul Sistemului naŃional informatic de 

evidenŃă a populaŃiei, datele necesare pentru actualizarea 

Registrului naŃional de evidenŃă a persoanelor;  

22.3. Coordonează şi controlează metodologic activitatea de 

evidenŃă a persoanelor a serviciilor publice comunitare de evidenŃă 

a persoanelor ale sectoarelor Municipiului Bucureşti;  

 

22.4. Controlează modul de gestionare şi de întocmire a listelor 

electorale permanente;  

 

22.5. Asigura emiterea cărŃilor de identitate şi a cărŃilor de 

alegător;  
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22.6. Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoană;  

 

22.7. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 23. SERVICIUL ANALIZĂ, ÎNDRUMARE Şl CONTROL  

 

23.1. Coordonează şi controlează metodologic activittatea 

serviciilor publice comunitare de sector privird eliberarea actelor de 

identitate, precum şi a altor documente în sistem ghişeu unic;  

 

23.2. Coordonează organizarea, funcŃionarea, conservarea şi 

exploatarea evidenŃelor manuale, deŃinute de serviciile publice 

comunitare de sector, în conformitate cu prevederile legale, 

ordinele şi instrucŃiunile care reglementează acest domeniu;  

 

23.3. Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate 

desfăşurată de serviciile de sector, în scopul identificării cauzelor 

sau condiŃiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de 

identitate, ca urmare a declinării unei identităŃi false, pentru 

prevenirea acestor situaŃii;  
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23.4. Monitorizează calitatea informaŃiilor cu care este actualizat 

Registrul naŃional de evidenŃă a populaŃiei şi formulează propuneri 

în vederea optimizării aplicaŃiilor informatice;  

 

23.5. Asigură soluŃionarea, în termenul legal, a petiŃiilor cetăŃenilor, 

inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea 

personalului direcŃiei;  

 

23.6. łine legătura cu şefii serviciilor publice de sector de evidenŃă 

a persoanelor, pentu cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului 

de realizare a sarcinilor şi atribuŃiilor ce le revin;  

 

23 7. Pe baza concluziilor rezultate din activitatea serviciilor de 

sector, formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori 

restrângerea unor sfere de activitate 

 

23.8. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii, în 

scopul realizării operative şi de calitate a atribuŃiilor de serviciu;  

 

23.9. Oferă informaŃii de speciaiitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

 

23.10. Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerilor de informaŃii clasificate;  
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23.11. Desemnează un reprezentant pentru a participa la 

concursurile pentru încadrarea posturilor vacante din specialitatea 

evidenŃa persoanelor  

 

23.12. Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.  

 

23.13. Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoană;  

 

23.14. Centralizează şi transmite Inpectoratului NaŃional pentru 

EvidenŃa Persoanelor situaŃiile statistice şi rapoartele de analiză ce 

privesc activitatea de evidenŃă a persoanelor desfăşurată la nivelul 

Municipiului Bucureşti;  

 

23.15. Controleaza modul de gestionare şi de întocmire a listelor 

electorale permanente; 

 

23.16. Coordonează şi urmăreşte activitatea de înmânare a cărŃilor 

de alegător. 

 

23.17. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  
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 Art. 24. SERVICIUL ACTUALIZARE – VALORIFICARE 

BAZA DATE  

 

24.1. Actualizează Registrul de EvidenŃă a Persoanelor al 

Municipiului Bucureşti;  

  

24.2. Comunică date referitoare la persoane fizice, solicitate de 

instituŃiile cu atribuŃii în domeniul apărării, siguranŃei naŃionale şi 

ordinii publice, justiŃie, de administraŃiile financiare, de agentii 

economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, in 

temeiul legii;  

 

24.3. Colaborează cu structurile subordonate Centrului NaŃional de 

Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor, ale 

DirecŃiei Generale de Paşapoarte, ale DirecŃiei Regim Permise de 

Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea 

sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităŃii 

specifice;  

 

24.4. Asigură soluŃionarea petiŃiilor pe probleme specifice;  

 

24.5. Formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori 

restrângerea unor sfere de activitate;  
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24.6. Participă, atunci când este cazul, la controalele metodologice 

privind activitatea de soluŃionare a cererilor de eliberare a cărŃilor 

de identitate de către serviciile publice comunitare de sector;  

 

24.7. Primeşte cererile şi documentele necesare, preia imaginile 

cetăŃenilor, actualizează baza de date cu informaŃiile referitoare la 

persoană, generează lotul de producŃie, actualizează baza de date 

cu raportul de producŃie şi cu data înmânării; eliberează acte de 

identitate şi cărŃi de alegător, pentru rezolvarea unor situaŃii 

deosebite, pentru testarea şi cunoaşterea aplicaŃiilor ori urmărirea 

modului de funcŃionare a tehnicii din dotare;  

 

24.8. Colaborează cu autorităŃi ale administraŃiei publice locale, cu 

atribuŃii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, 

mişcării populaŃiei şi evidenŃei acesteia;  

 

24.9. Efectuează verificările solicitate cu privire la persoanele care 

nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reŃinute sau arestate, 

suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau 

infracŃiuni, readmise etc;  

 

24.10. Efectuează verificări cu privire la persoană în dosarele de 

schimbare de nume sau de transcriere a certificatelor de stare 

civilă procurate din străinatate;  
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24.11. Colaborează cu structuriie subordonate Inspectoratului 

General al PoliŃiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, pentru realizarea atribuŃiilor comune;  

 

24.12. Primeşte loturile de producŃie a cărŃilor de identitate şi de 

alegător de la serviciile publice de evidenŃa persoanelor ale 

sectoarelor 1-6 şi le predă Serviciului pentru administrarea bazelor 

de date privind evidenŃa persoanelor al Municipiului Bucureşti 

 

24.13. Ridică cărŃile de identitate şi de alegător de la Serviciul 

pentru administrarea bazelor de date privind evidenŃa persoanelor 

al Municipiului Bucureşti şi le preda serviciilor publice de evidenŃa 

persoanelor ale sectoarelor 1-6.  

 

24.14. Asigură protecŃia datelor şi informatiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerilor de informaŃii clasificate;  

 

24.15. Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;  

 

24.16. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  
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CAPITOLUL VI 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI DE STARE CIVILĂ 

 

 Art. 25. ATRIBUłII GENERALE  

 

25.1. Îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 

pentru aplicarea unitară a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 (cu 

modificările şi completările ulterioare) cu privire la actele de stare 

civilă, întreaga activitate de stare civilă din Municipiul Bucureşti; 

 

25.2. Urmăreşte modul de rezolvare a deficienŃelor consemnate în 

procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din 

cuprinsul actelor de stare civilă;  

 

25.3. Efectuează controale tematice, precum şi verificări periodice 

privind gestiunea certificatelor de stare civilă la sectoarele 1-6;  

 

25.4. Întocmeşte situaŃiile statistice periodice, precum şi analizele 

semestriale, privind volumul activităŃii de stare civilă din Bucureşti, 

pe care le înaintează Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor.  

 

25.5. Primeşte, verifică şi distruge certificatele de stare civilă greşit 

completate şi anulate, trimise de serviciile publice comunitare 

locale de evidenŃă a persoanelor;  

 



 53

25.6. Asigură prezenŃa unui reprezentant la predarea-primirea 

gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcŃie a ofiŃerilor de 

stare civilă sau când, din diferite motive, ofiŃerul de stare civilă 

trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;  

 

25.7. Întocmeşte şi expediază întreaga corespondenŃă de stare 

civilă;  

 

25.8. Întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma 

verificărilor şi investigaŃiilor efectuate în dosarele de schimbare a 

numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de 

aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului 

General spre aprobare;  

 

25.9. Verifică modul de întocmire de către serviciile publice 

comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de 

stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează  

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor spre 

aprobare;  

 

25.10. Avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a 

actelor de stare civilă;  

 

25.11. Colaborează cu serviciile de poliŃie judiciară şi criminalistică 

pentru clarificarea situaŃiei persoanelor cu identitate necunoscută;  
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25.12. Organizează instruirea ofiŃerilor de stare civilă pentru 

perfecŃionarea pregătirii profesionale atât din aparatul propriu, cât 

si de la sectoare, pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu 

ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care 

reglementeaza regimul actelor şi faptelor de stare civilă;  

 

25.13. Desemnează un reprezentant care să participe la 

concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în 

domeniul stării civile din primării;  

 

25.14. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii, în 

scopul realizării operative şi de calitate a atribuŃiilor de serviciu;  

 

26.15. Oferă informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

 

25.16. Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi 

dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate.  

 

25.17. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 26. SERVICIUL ÎNDRUMARE Şl CONTROL STARE 

CIVILĂ  
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26.1. Întocmeşte graficul de control anual privind controlul asupra 

activităŃii desfăşurate de serviciile de stare civilă ale primăriilor 

sectoarelor 1-6 ;  

 

26.2. Îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 

pentru aplicarea unitară a dispoziŃiilor Legii nr. 119/1996 (cu 

modificările şi completările ulterioare) cu privire la actele de stare 

civilă, întreaga activitate de stare civilă din municipiul Bucureşti, 

prin confruntarea actelor de stare civila cu documentele primare 

care au stat la baza întocmirii lor;  

 

26.3. Verifică sentinŃele judecătoreşti precum şi modul în care 

acestea au fost înscrise pe actele de stare civilă (divorŃuri, tăgada 

paternităŃii, stabilirea filiaŃiei, încuviinŃarea purtării numelui, 

contestarea recunoaşterii de filiaŃie, rectificări, anulări, completări, 

adopŃii, desfacerea adopŃiilor, anulări de adopŃii, schimbări de 

nume din străinatate);  

 

26.4. Verifică declaraŃiile de recunoaştere a filiaŃiei;  

 

26.5. Verifică deciziile de schimbare de nume pe cale 

administrativă, modul de înscriere a acestora pe actele de stare 

civilă ;  

 

26.6. Verifică comunicările emise de Parchet sau organele de 

poliŃie privind identificarea cadavrelor neidentificate  
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26.7. Verifică modul de înscriere a menŃiunilor pe marginea actelor 

de stare civilă ca urmare a căsătoriei, decesului, divorŃului, 

recunoaşterii, tăgadei paternităŃii, încuviinŃarea purtării numelui , 

schimbării de nume pe cale administrativă, stabilirii de filiaŃie, 

adopŃie, etc. 

 

26.8. Verifică modul de înscriere a menŃiunilor privind cetăŃenia 

româna (renunŃări, retrageri, redobândiri, acordări).  

 

26.9. Verifică asigurarea securităŃii certificatelor de stare civilă la 

primăriile sectoarelor 1-6, gestionarea şi eliberarea certificatelor de 

stare civilă prin confruntarea actelor şi cererilor cu registrele 

desfăşuratoare de certificate de stare civilă ; 

 

26.10. Urmăreşte lista certificatelor de stare civilă dispărute în alb 

de la alte primării;  

 

26.11. Verifică corespondenŃa înregistrată, modul acesteia de 

soluŃionare în termen şi în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare  

 

26.12.Verifică modul de păstrare a registrelor de stare civilă şi a 

opiselor alfabetice pentru naşteri, căsătorii, decese precum şi a 

celorlalte documente primare şi lucrări de stare civilă  

 

26.13. Verifică modul de atribuire a codurilor numerice personale şi 

întocmeşte formalităŃile de rectificare a C.N.P. atribuite greşit;  
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26.14. Verifică întocmirea şi completarea opiselor alfabetice de 

naştere, căsătorie, deces şi urmăreşte înaintarea în termen a 

exemplarului II la DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti;  

 

26.15. Întocmeşte procese-verbale de control de fond, de gestiune 

şi tematice şi stabileşte măsuri pentru îndreptarea erorilor, 

urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor lăsate cu 

termene precise de rezolvare ;  

 

26.16. Participă la predare-preluarea gestiunii de stare civilă, la 

schimbarea din funcŃie a ofiŃerilor de stare civilă, sau când, din 

diferite motive, ofiŃerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă 

mai mare de 30 de zile ; 

 

26.17. Sesizează D.G.P.M.B. şi participă la verificările şi 

cercetările ce se efectuează în cazul dispariŃiei unor documente de 

stare civilă cu regim special ; 

 

26.18. Centralizează şi întocmeşte situaŃiile statistice precum şi 

sintezele ce conŃin activităŃile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual 

de către serviciile publice comunitare locale de evidenŃă a 

persoanelor;  

 

26.19. Întocmeşte pentru sectoarele 1-6 necesarul de registre de 

naştere, căsătorie, deces, de certificate de stare civilă şi de 

cerneală specială pentru anul următor pe care îl comunică I.N.E.P  
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26.20. Întocmeşte necesarul de materiale auxiliare pentru 

sectoarele 1-6 şi pentru DirecŃia de Stare Civilă a D.G.E.P. – M.B. 

(opise, formulare tipizate);  

 

26.21. Ridică şi distribuie sectoarelor 1-6 comandă de materiale 

(registre, certificate, cerneală specială) de la depozitul I.N.E.P. pe 

baza proceselor-verbale de predare-primire  

 

26.22 Organizează instruirea ofiŃerilor de stare civilă pentru 

perfecŃionarea pregătirii profesionale a acestora; 

 

26.23. Primeşte şi distribuie sectoarelor 1-6 listele de coduri 

numerice precalculate (C.N.P.) şi controlează modul de atribuire, 

gestionare şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă;  

 

26.24. Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi 

dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate ; 

 

26.25. Comunică Serviciuiui Contabilitate suma estimată necesară 

achiziŃionării de materiale de stare civilă, pentru anul următor;  

 

26.26. Primeşte, verifică şi distruge certificatele de stare civilă 

greşit completate şi anulate, trimise de serviciile publice 

comunitare locale de evidenŃă a persoanelor;  

 

26.27. Întocmeşte şi expediază corespondenŃa privind activitatea 

de îndrumare şi control;  

 



 59

26.28. Desemnează un reprezentant care să participe la 

concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în 

domeniul stării civile din primării;  

 

26.29. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii în 

scopul realizării operative şi de calitate a atribuŃiilor de serviciu; 

 

26.30. Oferă informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

 

26.31. Asigură construirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciuiui din documentele rezultate din activitatea de profil ; 

 

26.32. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 27. COMPARTIMENTUL MENłIUNI DE STARE CIVILĂ  

 

27.1. Întocmeşte şi expediază extrase pentru uzul organelor de 

stat în drept a le solicita ;  

 

27.2. Efectuează verificări în arhiva de stare civilă  

 

27.3. Înregistrează comunicările de menŃiuni primite de la primăriile 

sectoarelor 1-6 ;  
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27.4. Clasează comunicările de menŃiuni la filele din registre în 

ordinea anilor, faptelor de stare civilă produse, precum şi a 

sectoarelor  

 

27.5. Înscrie pe actele de stare civilă menŃiunile de stare civilă ;  

 

27.6. Scade lucrările în registrul de intrare-ieşire şi le clasează în 

arhiva proprie  

 

27.7. Întocmeşte referat de restituire a comunicărilor de menŃiuni 

ce nu pot fi aplicate pe acte din diverse motive, expediază lucrarea 

la sectorul care a comunicat-o în vederea întocmirii unei menŃiuni 

corecte  

 

27.8. Înregistrează în registrul special comunicările de menŃiuni 

privind cetăŃenia română (renunŃări, redobândiri, acordări, 

retrageri) primite de la Inspectoratul NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor, clasează la filele din registre şi operează menŃiunile 

respective pe actele de stare civilă, completează datele în 

formularul tip de comunicare de menŃiune şi o înaintează la ex.l al 

registrului de stare civilă (sectoarele 1-6)  

 

27.9. Verifică teiefonic actele de stare civilă. La solicitarea 

organelor de poliŃie din Bucureşti şi din Ńară, cât şi din oficiu  

 

27.10. Informează, furnizează relaŃii de stare civilă publicului care 

se adresează direct compartimentului;  
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27.11. Înregistrează corespondenŃa sosită din străinatate, verifică, 

întocmeşte extrase pentru uzul organelor de stat şi le înaintează la 

I.N.E.P  

 

27.12. Primeşte procesele-verbale de predare-primire a registrelor 

şi opiselor de stare civilă ex.ll, le înregistrează în registratura 

proprie şi le clasează ;  

 

27.13. Aranjează şi ordonează registrele şi opisele pe sectoare, pe 

fapte, pe ani şi pe număr de act  

 

27.14. Etichetează registrele şi opisele alfabetice ;  

 

27.15. łine evidenŃa registrelor de stare civilă, completând periodic 

registrul de inventar;  

 

27.16. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de 

stare civilă pierdute ori distruse – parŃial sau total – după 

exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

 

27.17. Inventariază registrele şi opisele ex.ll al căror termen de 

păstrare a expirat în vederea predării acestora la Arhivele 

NaŃionale ;  

 

27.18. Predă registrele ex.ll la Arhivele NaŃionale după expirarea 

termenului legal de păstrare de 100 ani  
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27.19. Oferă informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

 

27.20. Primeşte, păstrează şi gestionează registrele şi opisele de 

stare civilă ex.ll de la sectoarele 1-6, asigurând securitatea şi 

conservarea acestor documente.  

 

7.21. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 28. SERVICIUL SCHIMBĂRI DE NUME, 

TRANSCRIERI, RECONSTITUIRI, DISPENSE  

 

28.1. Verifică modul de întocmire de către serviciile publice 

comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de 

stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează I.N.E.P. spre 

aprobare ;  

 

28.2. Întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma 

verificărilor şi investigaŃiilor efectuate în dosarele de schimbare a 

numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de 

aprobare sau respingere a cererii pe care le prezinta Primarului 

General spre aprobare;  

 

28.3. Elaborează proiectul de dispoziŃie de schimbare de nume în 

vederea semnării de către Primarul General;  
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28.4. Comunică sectoarelor 1-6 dispoziŃiile de schimbare de nume  

 

28.5. Avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a 

actelor de stare civilă ;  

 

28.6. Primeşte dosarele de dispensă de vârstă şi grad de rudenie, 

le analizează şi întocmeşte un referat de acordare sau respingere 

a dispensei;  

 

28.7. Elaborează proiectul de dispoziŃie de acordare a dispensei 

de vârstă sau grad de rudenie în vederea semnării de către 

Primarul General;  

 

28.8. Oferă informaŃii de specialitate în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

 

28.9. Rezolvă corespondenŃa privind activitatea serviciului;  

 

28.10. Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil  

 

28.11. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  
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CAPITOLUL VII 

 

ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT Şl ALE 

COMPARTIMENTELOR AFLATE ÎN SUBORDINE DIRECTĂ 

 

 Art. 29. ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV 

ADJUNCT  

 

29.1. Răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;  

 

29.2. Asigură întocmirea actelor justificative şi a documentelor 

contabile, cu respectarea dispoziŃiilor legale;  

 

29.3. Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în 

contabilitate, în funcŃie de natura documentelor;  

 

29.4. Asigură evidenŃierea corectă a rezultatelor economico-

financiare;  

 

29.5. Asigură verificarea tuturor operaŃiunilor avute cu alte instituŃii 

sau societăŃi comerciale;  

 

29.6. Asigură corectarea înregistrărilor eronate în evidenŃele 

contabile, precum şi înlăturarea erorilor din balanŃele de plată, 

bilanŃuri sau de diverse situaŃii; 
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29.7. Asigură respectarea obligaŃiilor ce derivă din legile cu 

caracter fiscal, stabilirea şi virarea acestora către bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurarilor de sănătate, 

fonduri speciale, etc, în mod complet şi la termenele fixate, a 

impozitelor, taxelor, contribuŃiilor la fondurile speciale;  

 

29.8. Asigură urmărirea şi executarea la timp a debitelor, precum 

şi urmărirea recuperării lipsurilor constatate în gestiuni;  

 

29.9. la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de 

fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau 

băneşti;  

 

29.10. Asigură întocmirea corectă şi la termen a documentelor cu 

privire la depunerile şi plăŃile în numerar, controlând respectarea 

plafonului de casă aprobat;  

 

29.11. Controlează utilizarea conform dipoziŃiilor legale a fondurilor 

destinate plăŃii salariilor şi a altor drepturi de personal;  

 

29.12. Verifică şi semnează actele în baza cărora se fac încasările 

şi plăŃile, contracte economice, documentele contabile pe baza 

cărora se fac înregistrările, precum şi situaŃiile, extrasele, 

balanŃele, conturile de execuŃie bugetară, bilanŃurile contabile, etc.  

 

29.13. Urmăreşte la timp extrasele de cont şi le verifică pe acestea 

şi documentele însoŃitoare;  
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29.14. Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se 

autorizează efectuarea de cheltuieli, în general sau din care derivă 

direct sau indirect angajamente de plăŃi;  

 

29.15. Asigură evidenŃierea corectă şi pe categorii, a veniturilor 

încasate, precum şi virarea acestora la termen, pe destinaŃiile 

legale;  

 

29.16. Exercită controlul zilnic asupra operaŃiunilor efectuate din 

casierie şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea 

obligaŃiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea 

răspunderilor atunci când este cazul;  

 

29.17. Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita 

creditelor bugetare aprobate, desfăşurării în bune condiŃii a 

activităŃii administraŃiei;  

 

29.18. Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea 

realizării obiectivelor de investiŃii aprobate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti;  

 

29.20. Răspunde de raportarea lunară la DirecŃiile şi serviciile de 

specialitate din cadrul P.M.B., privind modul în care au fost utilizate 

creditele bugetare aprobate;  
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29.21. Răspunde de întocmirea şi transmiterea ordonatorului 

principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seamă şi 

bilanŃurilor contabile trimestriale şi anuale, a execuŃiilor bugetare 

lunare, potrivit prevederilor legale; 

 

29.22. Controlează şi ia măsuri pentru buna conservare şi 

securitate a bunurilor materiale şi băneşti, în scopul prevenirii 

distrugerilor, pierderilor şi risipei, 

 

29.23. Urmăreşte circulaŃia documentelor şi ia măsuri de 

îmbunătăŃire a acesteia;  

 

29.24. Asigură clasarea şi păstrarea în condiŃii de siguranŃă a 

documentelor şi actelor justificative ale operaŃiilor contabile;  

 

29.25. Face propuneri privind comisiile de inventariere şi 

urmăreşte modul de desfăşurare a acesteia, luând măsurile ce se 

impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale;  

 

29.26. Răspunde de evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe ce 

urmează a fi valorificate conform dispoziŃiilor legale;  

 

29.27. Răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi 

întocmire a fişelor posturilor pentru personalul din subordine, 

precum şi de starea disciplinară;  
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29.28. Execută controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale;  

 

29.29. Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor 

patrimoniale ale direcŃiei şi urmăreşte definitivarea, potrivit legii, a 

rezultatelor inventarierii.  

 

29.30. Analizează sistemul informaŃional existent în cadrul 

serviciului;  

 

29.31. Analizează activitatea economico-financiară pe baza de 

bilanŃ şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru 

îmbunătăŃirea continuă a activităŃii economico-financiare;  

 

29.32. Elaborează bugetul anual, centralizând propunerile 

compartimentelor din cadrul D.G.E.P.- M.B.  

 

29.33. Planifică investiŃiile, precum şi modul de rambursare a 

creditelor angajate de D.G.E.P.- M.B. conform datelor furnizate de 

Serviciul Contabilitate, Compartimentul Financiar şi de 

Compartimentul InvestiŃii, AchiziŃii;  

 

29.34. Urmăreşte eficienŃa folosirii fondurilor alocate de la buget 

pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli; 
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29.35. Urmăreşte cheltuielile şi, prin aceasta corectează continuu 

bugetul D.G.E.P.-M.B. şi previne angajarea acestuia în lucrări fără 

acoperire financiară;  

 

29.36. Analizează nivelul cheltuielilor, Ńinând cont de priorităŃile de 

investiŃii, dotări şi achiziŃii ale D.G.E.P.- M.B.  

 

29.37. Vizează lunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul 

Contabilitate şi de Compartimentul Financiar;  

 

29.38. Întocmeşte lucrări de raportare periodică, cu privire la 

situaŃia financiar-contabilă a D.G.E.P.- M.B.;  

 

29.39. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din 

cadrul D.G.E.P.- M.B. pentru aducerea la îndeplinire a atribuŃiilor 

rezultate din prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare; 

 

29.40. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 30. SERVICIUL CONTABILITATE  

 

30.1. Răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;   
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30.2. Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor 

contabile privind mijloacele fixe şi circulante, mijloacele băneşti, 

fondurile proprii şi alte fonduri, debitori, creditori şi alte decontări, 

investiŃiile, cheltuielile bugetare şi veniturile;  

 

30.3. Asigură respectarea cu stricteŃe a prevederilor legale privind 

integritatea bunurilor materiale şi ia toate măsurile legale pentru 

recuperarea pagubelor produse direcŃiei;  

 

30.4. Întocmeşte lunar balanŃa de verificare pentru conturile 

sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanŃa dintre acestea;  

 

30.5. Întocmeşte trimestrial şi anual, bilanŃ contabil, şi 

coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;  

 

30.6. Prezintă spre aprobare conducerii direcŃiei, bilanŃul contabil şi 

raportul explicativ; participă la analiza rezultatelor economice şi 

financiare pe baza datelor din bilanŃ şi urmăreşte aducerea la 

îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul-verbal de analiză;  

 

30.7. Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul contabil stabilite ca urmare a controalelor financiar 

gestionare efectuate de organele în drept;  

 

30.8. Participă la organizarea şi perfecŃionarea sistemului 

informaŃional; aplică măsurile de raŃionalizare şi multiplicare a 

lucrărilor de evidenŃă contabilă, de mecanizare şi automatizare a 

datelor;  



 71

30.9. Organizează şi exercită controlul gestionar prin sondaj a 

gestiunilor din direcŃie;  

 

30.10. Sesizează direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 

P.M.B. asupra cazurilor în care conducerea direcŃiei nu a luat 

măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea 

pagubelor sau în cazul unor fapte deosebit de grave privind 

integritatea patrimoniului. 

 

30.11. Urmăreşte permanent stocurile de valori materiale şi ia 

măsuri de reducere a stocurilor supranormative, fără mişcare şi 

disponibile;  

 

30.12. Participă la evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi 

valorificate;  

 

30.13. Asigură prelucrarea automată a datelor conform 

documentelor tehnice de exploatare;  

 

30.14. Editează rapoartele şi listele de control pentru activitatea de 

contabilitate, gestiune, stocuri, evidenŃa mijloacelor fixe;  

 

30.15. Urmăreşte realizarea obiectivelor de investiŃii aprobate de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu finanŃare integrală 

sau în completare de la bugetul de stat sau local;  
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30.16. Analizează împreună cu compartimentele de specialitate 

din cadrul direcŃiei, modul de realizare a planului de investiŃii şi ia 

măsurile necesare pentru realizarea acestora;  

 

30.17. Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor 

economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza 

cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre;  

 

30.18. Întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri;  

 

30.19. la măsurile necesare, împreună cu celelalte compartimente 

funcŃionale, ca direcŃia să-şi desfăşoare activitatea, astfel încât 

cheltuielile de producŃie şi circulaŃie să nu depăşească prevederile 

de la buget;  

 

30.20. Asigură respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite 

prin creditele bugetare aprobate;  

 

30.21. Răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare şi ia 

măsurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;  

 

30.22. Mobilizează rezervele existente şi răspunde pentru 

rezervele financiare ale direcŃiei;  

 

30.23. Asigură şi răspunde de efectuarea corectă a calculului 

privind drepturile băneşti ale salariaŃilor, a reŃinerilor din salarii şi a 
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obligaŃiilor faŃă de bugetul de stat şi local, asigurările sociale şi alte 

fonduri speciale;  

 

30.24. Analizează circuitul documentelor şi face propuneri de 

îmbunătăŃire a acestuia;  

 

30.25. Întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Statului;  

 

30.26. Asigură fondurile necesare, în limita creditelor aprobate, 

realizării planului de investiŃii;  

 

30.27. Asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de 

investiŃii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric, pe obiective de 

investiŃii;  

 

30.28. Asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare 

cu furnizorii îin activitatea curentă şi investiŃii;  

 

30.29. Ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un 

termen cât mai scurt a contravalorii serviciilor prestate, precum şi a 

chiriilor pentru spaŃiile închiriate de către D.G.E.P.- M.B.;  

 

30.30. łine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri, 

conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii, 

veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local; 
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30.31. Întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi înaintează la direcŃiile 

şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti;  

 

30.32. Participă la lucrările de întocmire a bilanŃului contabil 

trimestrial şi anual;  

 

30.33. Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare, efectuate de organele în drept;  

 

30.34. Exercită controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale în vigoare.  

 

30.35. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare.  

 

 Art. 31. COMPARTIMENTUL FINANCIAR  

 

31.1. Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

calculului şi plăŃii salariilor şi celorlalte drepturi de personal;  

 

31.2. Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare efectuate de organele în drept;  
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31.3. Asigură respectarea încadrarii în limitele cheltuielilor de 

investiŃii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric, pe obiective de 

investiŃii;  

 

31.4. Asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cu 

furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii;  

 

31.5. Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃia 

direcŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri 

speciale şi alte obligaŃii faŃă de terŃi; 

 

31.6. Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare  

 

CAPITOUL VIII 

 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 32. – (1) – AtribuŃiile întregului personal al DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor sunt prevăzute în fişele 

posturilor.  

- (2) – Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii 

structurilor subordonate DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti întocmesc fişele posturilor 

pentru toate funcŃiile din structură, care vor fi aprobate de 

Directorul Executiv.  
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 Art. 33. Personalul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti va fi constituit din funcŃionari 

publici şi personal contractual, conform reglementărilor în vigoare. 

 

 Art. 34. Personalul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este obligat să cunoască şi 

să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în 

capitolele referitoare la activitatea proprie.  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare  

între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

(România) şi Primăria Torino (Republica Italiană) 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti precum şi raportul DirecŃiei 

RelaŃii InternaŃionale; 

 Văzând raportul Comisiei pentru RelaŃii InternaŃionale, 

Cooperare şi Asociere cu alte AutorităŃi Publice şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Ministerului 

Afacerilor Externe nr. H2-1/1998/27.06.2006; 

 În conformitate cu art. 38 alin. 2 lit. e, art. 46 alin. 2 şi art. 

95 alin. (2), lit. "p" şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, modificată şi completată prin Legea 

nr. 286/2006; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti (România) să hotărască cu privire la 

încheierea Acordului de Cooperare cu Primăria Torino din 

Republica Italiană. 
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 Cooperarea va consta în schimb de experienŃă în 

sectoarele administraŃiei publice locale, pentru dezvoltarea 

tehnologiei informaŃiei şi comunicării, al formării profesionale, 

dezvoltării relaŃiilor cu mediul universitar în scopul creşterii 

pregătirii profesionale a angajaŃilor şi de asemenea pentru 

dezvoltarea relaŃiilor la nivel cultural, al cercetării ştiinŃifice, 

mediului înconjurător, energiei, inovaŃiei tehnologice şi turismului. 

 

  Art. 2 Se deleagă Consiliului Local al Sectorului 2 

competenŃa de a împuternici pe Primarul Sectorului 2 în vederea 

semnării acordului de cooperare cu Primăria Torino din Republica 

Italiană. 

 

 Art. 3 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 335/14.12.2006 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 2  

al Municipiului Bucureşti cu Consiliul Local al Oraşului Voluntari  

în vederea realizării în comun a proiectului  

„Pasaj suprateran Şoseaua Andronache-Ştefăneşti” 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al municipiului Bucureşti, precum şi raportul DirecŃiei 

Transporturi, Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei de Transporturi şi Infrastructură 

Urbană şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu art. 38(1),art. 95  alin 2 lit. q, alin 3, şi 

art. 46 alin. 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală , modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti cu Consiliul Local al Oraşului Voluntari, în 

condiŃiile legii, în vederea realizării în comun a proiectului “Pasaj 

suprateran Şoseaua Andronache-Ştefăneşti’’. 
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 Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti şi Consiliul Local al Oraşului Voluntari vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 336/14.12.2006 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea, prin licitaŃie publică, a unui teren  

aparŃinând domeniului public al Municipiului Bucureşti,   

situat în Str. Segarcea nr.1/Drumul Taberei, sector 6,  

în suprafaŃă de 390 mp pentru realizarea unei construcŃii  

cu destinaŃie de spaŃiu comercial şi prestări servicii 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al municipiului Bucureşti, precum şi raportul comun al 

DirecŃiei de AchiziŃii, Concesionări şi Contracte, al DirecŃiei 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală şi al DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei 

Juridice şi de Disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005, 

anexa 1, poziŃia 64, prin care se aprobă Planul Urbanistic Zonal al 

sectorului 6, pe terenul situat la intersecŃia Str. Drumul Taberei/Str. 

Segarcea (nr. 1) pentru realizarea unei construcŃii cu destinaŃie de 

spaŃiu comercial şi prestări servicii; 

 łinând cont de prevederile art. 13(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În conformitate cu prevederile art. 10(2) din Legea 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul art. 38 (2) lit. c,  art. 38 (5)  lit. b, art. 46 (21) şi 

art. 125 (1) şi (2) din Legea 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi completată prin Legea 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Bucureşti, a terenului situat în Str. Segarcea 

nr. 1/ Drumul Taberei, sector 6, în suprafaŃă de 390 mp. 

 

 Art. 2 Se aprobă concesionarea prin licitaŃie publică, 

pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat în Str. Segarcea nr. 

1/ Drumul Taberei, sector 6, în suprafaŃă de 390 mp,  identificat 

conform planului anexat, în vederea realizării unei construcŃii cu 

destinaŃie de spaŃiu comercial şi prestări servicii. 

 LicitaŃia va fi organizată de DirecŃia de AchiziŃii, 

Concesionări şi Contracte. 

 

 Art. 3 RedevenŃa minimă anuală se va determina, la data 

organizării licitaŃiei, în baza metodologiei aprobate prin Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 211/2006, modificată. 
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 Art. 4 Primarul General al Municipiului Bucureşti, prin 

DirecŃia de AchiziŃii, Concesionări şi Contracte va încheia 

contractul de concesiune, iar DirecŃia de Venituri va răspunde de 

încasarea redevenŃei. 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 337/14.12.2006 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

– Sos. Giurgiului – Drumul Bercenarului, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului şi raportul DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB : aviz nr. 9/4/22.03.2006; 

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor şi Turismului: Aviz nr. 

120/2006/2550/23.10.2006; 

- AgenŃia pentru protecŃia mediului Bucuresti: Aviz nr. 

4296/165/20.09.2006;  

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 522975/12/31.03.2006; 

- Comisia de circulaŃie: Aviz nr. 4670/01.08.2006; 

 łinând seama de prevederile :  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de 

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
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- Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri 

speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de 

urbanismin municipiul Bucuresti ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată ;  

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu 

art. 46 alin.(2) lit.”e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Şos.Giurgiului – 

Drumul Bercenarului, sector 4, pentru o suprafaŃă studiată S= 0,32 

ha din care suprafaŃa terenului care a generat documentaŃia S =  

3245 mp – teren proprietate privată persoană juridică; 

 Încadrare în PUG – conform PUG – MB aprobat cu 

Hotărâra C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în 

subzona funcŃională M3 – “subzona mixtă cu construcŃii având 

regim de construire continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de 

P+4 niveluri”. POT max.=60% cu posibilitatea acoperirii restului 

terenului în proporŃie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 

metri) pentru activităŃi comerciale, săli de spectacole, garaje, etc; 

CUTmax=2.5; Rmh = funcŃie de distanŃa dintre aliniamente 

(lăŃimea străzii). 
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 CondiŃii de construire aprobate : Birouri, servicii, depozitare 

/ instalaŃii tehnologice : POTmax = 60%, CUTmax = 2,5/1,2, Rmh 

= P + 4/P. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.  

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani . 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 338/14.12.2006 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

– Calea 13 Septembrie nr. 231 - 233, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului şi raportul DirecŃiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB : aviz nr. 21/11/06.09.2006; 

- Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului: Aviz nr. 

147/2006; 

- AgenŃia pentru protecŃia mediului Bucureşti: Aviz nr. 

5512/245/2006;  

- Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 580301/2006;  

- Comisia de circulaŃie: Aviz nr. 8814/2006; 

 łinând seama de prevederile :  

 -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

cu modificarile şi completările ulterioare ; 
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- Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de urbanism 

din municipiul Bucureşti ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, modificată şi completată ;  

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu 

art. 46 alin.(2) lit.”e” din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Calea 13 

Septembrie nr. 231 – 233, sector 5 - pentru o suprafaŃă studiată 

S= 2100,00 mp – din care S=2014 mp teren proprietate persoană 

juridicp; 

- Încadrare în PUG – Zona M2 subzonă mixtă cu clădiri având 

regim de construire continuu sau discontinuu şi înălŃimi maxime de 

P+14 niveluri cu accente înalte. 

- Indicatori urbanistici : POTmax = 70%, CUTmax = 3,0. 

- FuncŃiunea avizată : locuinŃe. 

- Indicatori urbanistici avizaŃi : POTmax = 40 %; CUTmax =5,1; 

Hmax – 51,50 m. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani . 

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 339/14.12.2006
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind  transmiterea terenului  în suprafaŃă de 200 mp,  

proces în Str. Steaua Roşie nr. 5, sector 2,  

aparŃinând domeniului privat al municipiului Bucureşti,  

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2  

în scopul realizării unei secŃii a PoliŃiei Comunitare sector 2 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei EvidenŃă 

Imobiliară şi Cadastrală;  

 Văzând raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei 

Juridice si de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 proving 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 38 alin. (2) lit. »c », alin. 5 lit. » a», art. 46 

alin. 21, art. 95 alin. 2, lit. »f » şi alin. 3 din Legea nr. 215 /2001 

privind administraŃia publică locală, modificată şi completată prin 

Legea nr. 286/2006 ;   

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se  aprobă  transmiterea terenului în suprafaŃă de 

200 mp situat în str. Steaua Roşie nr. 5, sector 2, din administrarea 
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Consiliului General al Municipiului Bucureşti  în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 2 în scopul realizării unei secŃii a 

Politiei Comunitare sector 2. 

 

 Art. 2 Terenul prevăzut la art.1 se identifica potrivit planului 

topografic scara 1 :500 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3  Neînceperea lucrărilor de investiŃii în termen de 12 

luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi 

schimbarea destinaŃiei terenului atrag după sine revocarea de 

drept a acesteia. 

 

 Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi Consiliul Local al sectorului 2 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 340/14.12.2006 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti, ca partener în consorŃiul  

constituit pentru derularea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST” 

la nivelul municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei de Sănătate şi ProtecŃie Socială 

şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, O.U.G. nr. 102/1999 privind 

protecŃia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. ”d” şi ”e” alin. 6 lit. 

”a” pct. 2, alin. 7 lit. ”a” şi art. 46 alin. 2 lit. ”f” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, modificată şi 

completată prin Legea nr. 286/2006, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă participarea DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti ca partener în consorŃiul 
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constituit pentru executarea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST”, 

prevăzut în anexa 1 la contractul de finanŃare. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte directorul general al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti să 

reprezinte interesele municipiului Bucureşti în cadrul proiectului. 

 

 Art. 3 Se aprobă modelul contractului de finanŃare a 

proiectului „ASK-IT@BUCHAREST”, între DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi consorŃiul „ASK-

IT@BUCHAREST”, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Cheltuielile, reprezentănd contribuŃia municipalităŃii, 

respectiv echivalentul sumei de 56.000 Euro din costul eligibil total 

al proiectului, defalcat potrivit bugetului de proiect prezentat în 

anexa 2 la contractul de finanŃare, vor fi prevăzute şi suportate din 

bugetele anuale ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti, respectiv pentru perioada de derulare a 

proiectului, din articolele de buget indicate de DirecŃia de Buget din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 5 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi direcŃiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost aprobată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

14.12.2006. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, 

Maria Roxana Cosma Dumitru Stănescu 

 

Nr. 341/14.12.2006 
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ANEXA .NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 341/14.12.2006 

 

CONTRACT DE FINANłARE 

 

Art. 1. PĂRłILE CONTRACTULUI  

 

1.1. DIRECłIA GENERALĂ DE ASiSTENłĂ SOCIALĂ A 

MUNICIPIULUI SUCUREŞTI cu sediui în Bucureşti, strada 

Academiei nr. 3-5, sector 3, cod fiscai 15531230, cont RO84 TREZ 

7035 026X XXOO 0132 deschis la Trezoreria sector 3, tel. 

315.58.27, fax 314.23.16. reprezentată prin dll Alexandru – Cătălin 

Dicu, în calitate de director general, denumită în continuare 

D.G.A.S.M.B. şi  

 

1.2.  ATC ROM SRL cu sediul în Bucureşti, strada Biharia nr. 

67-77(METAV business Park), sector 1 Bucureşti, R.CJ40/11 

111/2000, cod fiscal R 13571696 cont IBAN 

RO88BUCU013709812511RO01 deschis la Alpha Bank România. 

Sucursala Unirii tel/fax 021-2011197/ 021-2011197., reprezentată 

prin d-l Dimitris Baltas, în calitate de Administrator denumită în 

continuare ATC ROM  

 

Având în vedere:  

 Proiectul Integrat ASK-IT denumit în continuare „Proiectul” 

este un proiect cofinanŃat de Comisia Europeană (Contract N. 

5112981), venind în ajutorul dezvoltării unui spaŃiu Ambiant 
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Inteligent (Aml) în vederea integrării funcŃiilor şi serviciilor pentru 

persoanele cu dizabilităŃi (MI) din diferite medii, oferind soluŃii 

personalizate. autoconfigurate, intuitive, aplicaŃiii şi servicii într-un 

context relatat facilitând transmiterea conŃinutului informaŃiilor între 

organizaŃii şi procesarea acestora. Mai exact, scopul este de a 

furniza o interfaŃă de calitate foarte bună pentru utilizatorii Ml, 

adresându-se efectiv următoarelor trei categorii: (a) utiiizatori Ńintă, 

b) servicii şi aplicaŃii furnizate şi c) platforme de instalare (ex: 

:PDA, mobile. desktop-uri, laptop-uri). Vor fi construite interfeŃe 

alternative, demonstrând o interacŃiune intuitivă multimodală 

corespunzătoare identificării configuraŃiei parametrilor oferind 

posibilitatea utilizatorilor să îşi personalizeze interfeŃele furnizate. 

 Accentul se pune pe furnizarea unui dispoziitiv care să 

asigure întreg serviciul, independent de mediu, IocaŃie (în interiorul 

sau exteriorul casei, în oraş în timpul unei călătorii etc), tipul 

utilizatorului şi abilităŃile acestuia. 

 În cadrul Proiectului au fost planificate cele 7 centre pilot 

de implementare, iar Bucureştiul a fost selectat printre acestea. 

Centrele pilot ASK- IT doresc să facă demonstraŃii locale şi prin 

asocierea cu diferiŃi furnizori de servicii de telefonie mobilă, prin 

semnarea unor contracte cu persoane fizice, autorităŃi locale şi 

reprezentanŃi ai industriei locale. 

 ATC ROM este partener ASK-IT în cadrul proiectului, a fost 

de acord să fie reprezentant şi în continuare al centrului pilot din 

Bucureşti în cadrul Proiectului ASK-IT, fiind responsabil cu 

implementarea acestuia în Bucureşti (denumit în ASK–
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IT@BUCHAREST) şi să coordoneze activităŃile grupurilor locale de 

interese (În special autorităŃi, participanŃi din industrie şi persoane 

fizice) care vor fi de acord să participe la implementare. 

 D.G.A.S.M.B a fost inclus în obiectivele Proiectului 

participând la prezentări referitoare la Proiect şi la obligaŃiile 

partenerilor participanŃi la implementare asupra cărora s-a convenit 

prin prezentul contract. 

Au convenit următoarele: 

 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

2.1 Ca urmare a încheierii prezentului contract D.G.A.S.M.B. şi 

ATC ROM vor derula în parteneriat, la nivelul municipiului 

Bucureşti, Proiectul ASK-IT@BUCHAREST, conform bugetului de 

proiect, criteriilor, procedurilor administrative şi operaŃionale 

necesare implementării proiectului, stabilite de comun acord.  

Pentru aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract:  

D.G.A.S.M.B.:  

- Va asista şi coordona selectarea, coordonarea şi spriijnirea 

persoanelor cu dizabilităŃi pe toată perioada procesului de selecŃie 

a persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite în cadrul 

Proiectului;  

- Colectează informaŃii despre accesibilizarea SpaŃiiior din 

Bucureşti şi ale unor puncte de interes în concordanŃă cu 

specificaŃiiie tehnice definite în contextul Proiectuiui ASK-IT;  

- Participă şi contribuie la expertiza şi întâlnirile din cadrul 

Proiectului şi la activităŃile de diseminare în România şi 

InternaŃional;  
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- Participă la organizarea evenimentelor importante (de nive! 

European) în Bucureşti pentru discutarea rezultatelor Proiectului 

ASK-IT@Bucharest. 

 

ATC ROM: 

- Va derula şi va purta responsabilitatea tuturor celorlalte activităŃi 

din cadrul proiectului, prevăzute în contractul cu Comisia 

Europeană 

 

2.2. Pentru derularea Proiectului ASK-IT@Bucharest, ATC 

ROM acordă D.G.A.S.M.B. o finanŃare (nerambursabilă) cu titlu 

gratuit în sumă de 30.000 EUR, reprezentând 34,88% din costul 

eligibil total al Proiectului. 

 

2.3.  ContribuŃia D.G.A.S.M.B este de 56.000 EUR, 

reprezentând 65,12 % din costul eligibil total al Proiectului, după 

cum urmează; 

 

- 2.3.1 contribuŃie exclusivă, în natură, în sumă de 10.000 EUR, 

reprezentând contravaloarea amortizării echipamentelor, bunurilor 

şi mijloacelor fixe, aflate în patrimoniul D.G.A.S.M.B folosite în 

cadrul Proiectului pe toată durata de derulare a acestuia 

 

- 2.3.2 contribuŃie acoperind suma de 46.000 EUR, prin plata 

celorlalte categorii de cheltuieli prevăzute în bugetul Proiectului şi 

care reprezintă costul activităŃilor ce vor fi derulate de către 

D.G.A.S.M.B în cadrul Proiectului. 
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2.4. Costurile pe categorii de cheltuieli, respectiv surse de 

finanŃare sunt prezentate în bugetul Proiectului, care face parte 

integrantă din prezentul contract şi este prezentat în anexa 

acestuia. 

 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI  

 

3.1 Prezentul contract de finanŃare se încheie şi este valabil până 

la data de 01 octombrie 2008. 

 

Art. 4 APLICABILITATE 

 

4.1 Prezentul contract după semnarea de ambele părŃi, intră în 

vigoare, devenind aplicabil după data intrării în vigoare a hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

participării D.G.A.S.M.B ca partener în consorŃiul constituit pentru 

derularea Proiectului ASK-IT@Bucharest la nivelul municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 5. PROCEDURA DE LUCRU ÎN CADRUL 

PROIECTULUI  

 

5.1. D.G.A.S.M.B. va efectua operaŃiunile de deschidere a contului 

Proiectului.  
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5.2. ATC ROM asigură D.G.A.S.M.B. plata sumei menŃionate !a 

art. 2.2., în contul Proiectului, de la data adoptării hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

participării D.G.A.S.M.B. ca partener în consorŃiul constituit pentru 

derularea Proiectului ASK-IT(@).BUCHAREST la nivelul 

municipiului Bucureşti.  

 

5.3 Prima tranşă de finanŃare în sumă de 5500 EUR (activităŃi 

corespunzătoare a anului 2006) va fi virată de către ATC ROM, în 

contul Proiectului în termen de 15 zile de la data primirii notificării 

scrise din partea D.G.A.S.M.B. cu privire la începerea activităŃilor, 

restul sumei urmând a fi virate potrivit perioadelor de derulare a 

activităŃilor prevăzute în proiect.  

 

5.4. D.G.A.S.M.B. va vira, de asemenea, în contul Proiectului, 

contravaloarea contribuŃiei sale prevăzută !a art. 2.3.2. respectiv 

46.000 EUR, în tranşe corespunzătoare bugetului său anual 

aprobat de către Consiliul General al .Municipiului Bucureşti pentru 

proiectul ASK-IT@BUCHAREST pe anul în curs în care se 

efectuează viramentul.  

 

5.5 Pentru anul 2006 D.G.A.S.M.B  va vira în contul Proiectului 

suma corespunzătoare cheltuielillor şi costurilor necesare 

activităŃilor Proiectului până la sfârştul anului, calculate de la 

intrarea în vigoare a contractului, conform art. 4.1 , conform cu 

bugetul sau aprobat de către C.G:M.M pentru D.G.A.S.M.B   
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5.6. Toate cheltuielile privind derularea Proiectului ASK-IT 

@BUCHARESTvor fi efectuate în conformitate cu bugetul acestuia 

în baza unor documente justificative (state de salarii, facturi fiscale 

etc) care vor fi centralizate de către D.G.A.S.M.B   

 

5.7. Cheltuielile eligibile ce urmează a se efectua în cadrul 

Proiectului sunt; 

a) cheltuielile cu personalul D.G.A.S.M.B. care lucrează în cadrul 

Proiectului, 

b) cheltuielile cu amortizarea echipamentelor, bunurilor şi 

mijloacelor fixe, aflate în patrimoniul D.G.A.S.M.B, folosite în 

cadrul Proiectului pe toată durata de derulare a acestuia, 

c) cheltuieli de transport cazare, diurnă aferente deplasărilor 

personalului care lucrează în cadrul Proiectului; 

d) cheltuieli efectuate pentru organizarea unor evenimente în 

legătură cu Proiectul; 

e) cheltuieli de regie (chirie, utilităŃi, telefon etc) pentru spaŃiile în 

care se derulează activităŃile din cadrul Proiectului 

f) costurile materialelor consumabile şi cheltuielile operaŃionale 

legate direct de realizarea activităŃilor prevăzute în Proiect  

(combustibil, piese de schimb etc ); 

g) alte costuri derivând direct din cerinŃele Proiectului (raportări, 

copieri, multiplicări etc ) 

h) cheltuieli neprevăzute pentru acoperirea eventualelor variaŃii 

cantitative şi de preŃ. 
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5.8 Vor fi considerate cheltuieli eligibile la decontare din Proiect şi 

cele efectuate de D.G.A.S.M.B în vederea pregătirii activităŃilor din 

cadrul Proiectului precum şi acelea care presupun activităŃi ce 

ating rezultate vizate în cadrul Proiectului şi vor fi plătite în cadrul 

Proiectului, chiar dacă s-au desfăşurat anterior intrării în vigoare a 

contractului de finanŃare. 

 

5.9 Orice economie obŃinută în cadrul Proiectului va putea fi 

utilizată de către D.G.A.S.M.B pentru activităŃile suplimentare 

legate de Proiect. 

 

5.10 În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin 

Proiect, D.G.A.S.M.B  : 

a) realizează toate activităŃile convenite prin prezentul contract 

conform Proiectului ASK-IT@BUCHAREST, fără a opera nici o 

modificare decât cu acordul scris prealabil al ATC ROM; 

b) permite ATC ROM controlul realizării activităŃilor Proiectului, în 

toate fazele sale de derulare, inclusiv accesul la documente 

întocmite în cadrulProiectului 

c) răspunde de formarea la nivelul D.G.A.S.M.B. a echipei de lucru 

în cadrul Proiectului ASK-IT@BUCHAREST; 

d) selectează beneficiarii care vor contribui la realizarea 

Proiectului; 

e) va desfăşura activităŃile proprii în cadrul Proiectului la sediul 

său, cu ajutorul echipamentelor, a bunurilor şi mijloacelor fixe pe 

care le are în dotare. 
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ATC ROM: 

a) Va derula şi va purta responsabilitatea tuturor celorlalte 

activităŃi din cadrul proiectului, prevăzute în contractul cu Comisia 

Europeană. 

 

Art. 6 ÎNCHIDEREA PROIECTULUI  

6.1 Proiectul este considerat închis dacă obiectivele acestuia au 

fost realizate şi finanŃarea a fost efectuată în totalitate. 

6.2 La închiderea proiectului, părŃile vor încheia un proces-verbal 

de închidere care va cuprinde detalii privind realizarea obiectivelor 

proiectului, modul de utilizare al sumelor, precum şi alte aspecte 

considerate necesare. 

 

Art. 7 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract încetează: 

- prin acordul părŃilor; 

- la data expirării duratei pentru care a fost încheiat; 

- în cazul în care una dintre părŃi nu îşi respectă obligaŃiile de 

finanŃare pe care le are în cadrul Proiectului ASK-

IT@BUCHAREST, cu o notificare prealabilă, comunicată cu 15 zile 

înainte de data la care partea interesată doreşte încetarea 

contractului 

 

7.2. De asemenea, prezentul contract nu îşi produce efectele, fiind 

desfiinŃat de drept, în cazul în care Consiliul General al 
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Municipiului Bucureşti nu aprobă hotărârea privind participarea  

D.G.A.S.M.B ca partener în consorŃiul constituit pentru derularea 

Proiectului ASK-IT@BUCHAREST la nivelul Municipiului 

Bucureşti. 

 

Art. 8 

8.1. Partenerii convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi 

executarea prezentei convenŃii, care nu pot fi soluŃionate pe cale 

amiabilă să fie supuse instanŃelor judecătoreşti competente. 

 

Art. 9 CLAUZE FINALE 

 

9.1. PărŃile, de comun acord, convin că bunurile achiziŃionate pe 

parcursul derulării Proiectului ASK-IT@BUCHAREST rămân ale  

D.G.A.S.M.B. în activitatea proprie. 

 

9.2. Încetarea convenŃiei, problemele sesizate pe perioada 

derulării proiectului, cu impact negativ asupra modului de 

implementare a acestuia, vor fi aduse la cunoştinŃa celeilalte părŃi 

prin notificări. 

 

9.3. Modificarea şi/sau completarea prezentului contract pot fi 

făcute numai în scris, cu acordul ambelor părŃi, printr-un act 

adiŃional semnat şi ştampilat de acestea. 
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Prezentul contract a fost încheiat la sediul D.G.A.S.M.B 

astăzi............. în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

ATC ROM SRL DIRECłIA GENERALĂ DE 

ASISTENłĂ SOCIALĂ A 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECTOR GENERAL 

Dimitris BALTAS 

DIRECTOR GENERAL 

Alexandru-Cătălin DICU 

 DIRECTOR ECONOMIC ŞI 

ADMINISTRATIV 

Cristian Ştefan CUC 

 SERVICIUL FINANCIAR- 

CONTABILITATE ŞI CFP 

Maricica MORARU 

 SERVICIUL JURIDIC, 

LEGISLAłIE 
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Anexa 1 

ASK – IT @BUCHAREST 

„ Sistem ambient de agenŃi inteligenŃi pentru serviciile Integrate şi 

bazate pe cunoaştere, destinate persoanelor cu dizabilităŃi” 

 

Autor : DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti şi ATC ROM 

 

LocaŃie: BUCUREŞTI 

 

Durata: până la 1 Octombrie 2008 
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CUPRINS : 

 

 

 

 

 

 

 

I.Scurtă prezentare a proiectului ASK- 

IT@Bucharest......................... 

II. Descrierea activităŃilor proiectului ASK-

IT@Bucharest..................... 
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I Scurtă prezentare a proiectului AST-IT  

 

 ActivităŃile de cercetare în cadrul proiectului Ask-it au 

început în octombrie 2004 şi vor dura până în septembrie 2008. 

 ConsorŃiul proiectului are 42 de parteneri din 13 Ńări 

europene care sunt „actori principali” ai sectoarelor industriale şi 

de cercetare academică reprezentativi pentru categoria de 

utilizatori finali aparŃinând comunităŃilor de persoane cu dizabilităŃi. 

Ca parteneri ai acestui proiect fac parte firmele de cercetare 

industrială, cele de telefonie mobilă, companiile de software, 

telecomunicaŃii, institutele de cercetare şi universităŃile, alături de 

organizaŃiile de bătrâni şi oameni cu dizabilităŃi. ToŃi aceşti 

parteneri au ca scop final dezvoltarea de servicii integrate care să 

vină în ajutorul persoanelor cu nevoi speciale în vederea creşterii 

calităŃii vieŃii acestora şi asigurării unei autonomii personale. 

 Viziunea integrantă a proiectului constă în dezvoltarea de 

servicii bazate pe tehnologiile informaŃionale şi comunicaŃionale, 

care îi vor ajuta pe oamenii ce nevoi speciale ( sau persoanele cu 

probleme cauzate de imobilitate) să se poată mişca independent  

(fără a avea nevoie de sprijinul însoŃitorului personal), realizându-

se astfel pe lângă o creştere a nivelului calităŃii vieŃii acestora şi 

integrarea lor din punct de vedere social şi economic. Aceste 

servicii constau în oferirea de informaŃii relevante şi în timp real, în 

primul rând pentru a facilita deplasările (călătoriile) acestei 

categorii de persoane, dar în acelaşi timp să le poată folosi acasă 

sau la serviciu. Proiectul Ask-it sprijină în acest fel integrarea 

socio-economică a persoanelor cu dizabilităŃi. 
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 Persoanele cu deficienŃe de mobilitate vor beneficia de 

serviciile oferite de Ask-it pe parcursul întregii zile, pentru 

facilitarea deplasării în mijloacele publice de transport, pentru 

organizarea acestora la activităŃi educaŃionale, economice şi 

sociale. InformaŃiile oferite de program pot consta în însoŃirea  

(asistarea) unei persoane cu deficienŃe de deplasare, care în 

momentul în care a ajuns la aeroport să poată fi îndrumată spre o 

staŃie de autobuz, să i se indice modul în care să ajungă în staŃie 

precum şi să ghideze spre un hotel sau restaurant adecvat 

nevoilor sale (care să aibă facilităŃi pentru aceste 

persoane).Totodată persoana poate utiliza sistemul produs de 

Ask-it pentru a face rezervarea necesară. 

 Persoana cu deficienŃe de deplasare aflată în oraş, poate 

utiliza telefonul mobil pentru a solicita informaŃii despre facilităŃile 

oferite de acel oraş inclusiv dacă acestea sunt sau nu accesibile în 

raport cu nevoile sale. Profilul persoanei respective, înregistrat pe 

dispozitivul mobil poate include şi caracteristicile accesoriilor (ale 

scaunului cu rotile electric). 

 Grupele de utilizatori cărora li se adresează serviciile 

proiectului Ask-it sunt următoarele: 

- nevăzătorii sau persoanele cu vederea scăzută 

- surzii sau persoanele cu probleme de auz 

- persoanele cu deficienŃe de deplasare sau în scaun cu 

rotile 

- persoanele cu dificultăŃi de învăŃare 

- persoanele analfabete 
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Viziunea şi scopul proiectului-dezvoltarea de servicii bazate pe 

tehnologiile informaŃionale şi comunicaŃionale, care îi vor ajuta pe 

oamenii cu nevoi speciale să devină independenŃi. 

 Obiectivele proiectului pilot ASK-IT@BUCHAREST pot fi 

sintetizate în: 

- oferirea de informaŃii relevante şi în timp real, pentru a facilita 

accesul la mediul său social al persoanelor cu dizabilităŃi 

- facilitarea integrării socio-economice a persoanelor cu dizabilităŃi 

 

 Rezultatele care se vor obŃine în urma implementării 

pilotului ASK-IT@BUCHAREST pot fi sintetizate în : 

- oferirea de servicii complexe de încredere, localizate, 

personalizate şi dinamice(fără a mai întreŃine un web-site local, 

informaŃia fiind întotdeauna de ultimă oră) în domenii de localizare 

(unde sunt?), ghidare( cum ajung acolo?), petrecere a timpului 

liber (cel mai important restaurant?), munca (abilitatea de a avea 

acces la datele personale de la orice calculator), relaŃii sociale: 

- Oferirea aceluiaşi nivel al serviciilor, tuturor cetăŃenilor, 

atunci când aceştia călătoresc către o altă locaŃie Ask-it, prin 

roaming automat al serviciilor şi transfer al profilului personalizat 

de pe telefonul mobil sau PDA: 

- Câştigarea publicităŃii pentru Bucureşti, prin evenimente 

Ask-it şi în mod special prin caracterul social al proiectului; 

- Utilizarea infrastructurii existente (WLAN,GPRS), care în 

multe oraşe rămâne neexploatată  
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În majoritatea cazurilor, persoanele cu dizabilităŃi au nevoie de 

servicii de asistenŃă personală pe perioada călătoriei, îngrijire 

specială la hotel, servicii care sunt costisitoare şi nu întotdeauna 

accesibile. În acest scop, dispozitivul mobil produs de Ask-it vine în 

sprijinul acestor persoane, identificând şi angajând personal pentru 

asistenŃă în locurile unde acestea au nevoie pe plan local), ceea 

ce include servicii cum ar fi: persoana care oferă asistenŃa să 

cunoască limba respectivă, să posede cunoştinŃe în domeniul 

respectiv precum şi alte preferinŃe specifice, toate aceste 

realizându-se cu un cost limitat. 

Sistemul oferă totodată posibilitatea ca persoanele cu 

dizabilităŃi să-şi acceseze email-urile, fişierele, să realizeze 

videoconferinŃe sau să primească mesaje de alarmă. 

De asemenea, persoanele cu dizabilităŃi ce călătoresc spre o 

destinaŃie nouă vor putea utiliza dispozitivul mobil pentru a 

identifica, contacta sau pentru a se alătura comunităŃilor 

(asociaŃilor) locale de persoane cu nevoi, preferinŃe similare 

acestora. 

Prin aceasta se doreşte ca persoanele cu dizabilităŃi să nu se 

simtă singure într-un oraş necunoscut sau în oraşul  lor natal. Vor 

fi capabile să întâlnească şi să-şi facă noi prieteni sau să se 

alăture comunităŃilor cu aceleaşi nevoi ca şi ei. 

InformaŃiile furnizate de dispozitivul mobil de adresează în mod 

individual, fiind personalizate pentru cele cinci categorii de public 

(astfel dispozitivul va furniza informaŃii verbale persoanelor cu 

probleme de vedere, va utiliza simboluri, sunete sau texte simple 

pentru pesoanele analfabete sau cu dificultăŃi de învăŃare şi va 

furniza informaŃii vizuale pentru persoanele cu deficienŃe de auz). 
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II a. Plan de realizare şi descrierea activităŃilor DGASMB în cadrul proiectului ASK-IT@Bucharest 

 

Identif Denumire activitate 

proiect 

Data de 

început 

Data de 

sfârşit 

Durata

(luni) 

Participare DGASMB 

PA 1 Pregătirea proiectului 

pilot 

    

A 1.1 Definirea grupului de 

interes 

La începerea 

proiectului 

Martie 

2007 

5 Va asista şi coordona 

selectarea şi sprijinirea 

persoanelor cu dizabilităŃi  

care vor beneficia de 

serviciile oferite în cadrul 

proiectului 

A 1.2 Definirea grupului de 

utilizatori 

La începerea 

proiectului 

Martie 

2007 

 5 Se va ocupa de 

identificarea persoanelor 

cu dizabilităŃi ce urmează 

a fi selectate pentru a 

beneficia de serviciile 

ASK-IT 
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A 1.3 Definirea şi selecŃia 

furnizorilor de conŃinut 

La începerea 

proiectului  

Martie 

2007 

5  

PA 2 ConŃinut şi servicii 

specifice site-ului 

    

A 2.1  Colectare şi validare 

de date 

La începerea 

proiectului 

Dec 2006 2 Va colecta informaŃii 

despre gradul de 

accesibilitate al spaŃiilor 

publice din Bucureşti şi 

ale unor puncte de 

interes, în concordanŃă cu 

specificaŃiile tehnice 

definite în contextul 

proiectului ASK-IT 

A 2.2 Introducerea 

conŃinutului în sistem 

La începerea 

proiectului 

Feb 2007 4  

PA 3 Instalarea pilotului La începerea 

proiectului 

Martie 

2007 

4  

A 3.1 Dezvoltarea 

infrastructurii site-ului 

La începerea 

proiectului 

Ian 2007 2  
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A 3.2 Instalarea aplicaŃiei 

Ask-it @Bucharest în 

site 

Feb 2007 Martie 

2007 

2  

A 3.3 Testarea funcŃională 

a aplicaŃiei şi 

optimizări 

Aprilie 2007 Sept 2007 6  

PA 4 Testarea proictului 

pilot 

    

A 4.1 Definirea eşantionului 

de testare 

La începerea 

proiectului 

Martie 

2007 

5 Va identifica şi va selecta 

persoanele cu dizabilităŃi 

care vor participa la 

testarea propriu-zisă a 

dispozitivului pilot 

A 4.2 Definirea planului de 

testare 

La începerea 

proiectului 

Martie 

2007 

4 Va ajuta la întocmirea 

planului de testare 

A 4.3 Testarea propriu-zisă Aprilie 2007 Sept 2007 6 Va asista şi sprijini 

persoanele cu dizabilităŃi 

implicate în procesul de 

testare. 
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A4.4 Analiza datelor 

obŃinute 

Aug. 2007 Mai 2008 10 Va participa în procesul 

de analiză a rezultatelor 

obŃinute în urma testării 

dispozitivului pilot 

A 4.5 Evaluare rezultate 

Bucureşti- alte centre 

de testare 

 Aug 2007 Mai 2008  Va participa la evaluarea 

rezultatetlor testării 

dispozitivului pilot prin 

deplasarea utilizatorului 

într-un alt centru de 

testare (ex Newcastle, 

Atena) 

A 5.1  Dezvoltarea şi 

administrarea 

forumului utilizatorilor 

La începerea 

proiectului 

Sept 2008 23 Va participa la dezvoltarea 

şi administrarea unui 

forum al utilizatorilor ASK-

IT, forum care va fi 

funcŃional şi după 

încheierea proiectului 
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A 5.2 Organizarea de 

evenimente pentru 

promovarea 

proiectului 

La începerea 

proiectului 

Sept.2008 23 Va participa la 

organizarea unui 

eveniment important (de 

nivel European) în 

Bucureşti pentru 

diseminarea rezultatelor 

proiectului ASK-IT 

@Bucharest 

A 5.3 Participarea la 

evenimente pentru 

promovarea 

proiectului 

La începerea 

proiectului 

Sept 2008 23 Va participa la 

evenimentele importante 

şi întâlnirile organizate de 

consorŃiul ASK-IT ( cel 

puŃin 8 întâlniri de proiect 

în Ńările partenere 

implcate în proiect). 
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II.b. Prezentarea activităŃilor din cadrul proiectului 

 

PA 1 Pregătirea proiectului pilot ASK-IT@Bucharest-(iulie 

2006-decembrie 2007) 

 

În urma conferinŃei de la Stuttgart, din data de 13 octombrie 

2005, oraşul Bucureşti a fost desemnat centru de testare (pilot) a 

rezultatelor proiectului Ask-it alături de: Newcastle, Helsinki, 

Madrid, Genova, Thessaloniki şi Nuremberg. 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti 

a reprezentat oraşul Bucureşti la ConferinŃa InternaŃională de 

prezentare a Proiectului ASK-IT de la Stuttgart, alături de 

compania ATC ROM şi şi-a manifestat disponibilitatea în 

susŃinerea proiectului. 

Serviciile care vor fi oferite prin implementarea pilotului ASK-

IT@Bucharest se încadrează în următoarele categorii: 

- transport: informaŃii despre mijloacele de transport 

disponibile, precum şi rutele acestora, spaŃii de parcare; 

- turism: informaŃii despre hotelurile care dispun de facilităŃi 

pentru persoanele cu dizabilităŃi, evenimente mondene, organizări 

de întreceri sportive; 

- servicii publice:informaŃii despre clădirile care dispun de 

facilităŃi pentru persoanele cu dizabilităŃi, asistenŃa on-line. 

- suport educaŃional: lista bibliotecilor accesibile persoanelor 

cu dizabilităŃi 
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- adaptarea informaŃiilor recepŃionate în funcŃie de necesităŃi: 

pentru persoanele oarbe – transpunerea mesajelor text în mesaje 

vocale , iar pentru persoanele surde - transpunerea mesajelor 

vocale în mesaje text. 

 

A 1.1 Definirea grupului de interes - ( de la începerea 

proiectului până în martie 2007) 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va asista şi coordona 

selectarea şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităŃi care vor 

beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului şi va asigura 

contactul cu organizaŃiile/asociaŃiile persoanelor cu dizabilităŃi din 

Municipiul Bucureşti care vor furniza eşantionul de testare. 

A 1.2 Definirea grupurilor de utilizatori – (de la începerea 

proiectului până în martie 2007) 

Categoriile de persoane cărora li se adresează serviciile 

proiectului Ask-it sunt următoarele: 

- Nevăzătorii sau persoanele cu vederea scăzută 

- Surzii sau persoanele cu probleme de auz 

- Persoanele cu deficienŃe de deplasare sau în scaun cu 

rotile 

- Persoanele cu dificultăŃi de învăŃare 

- Persoanele analfabete 

 

În majoritatea cazurilor, persoanele cu dizabilităŃi au nevoie de 

servicii de asistenŃă personală pe perioada călătoriei, îngrijire 

specială la hotel, servicii care sunt costisitoare şi nu totdeauna 
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accesibile. În acest scop, dispozitivul mobil produs de Ask-it vine în 

sprijinul acestor persoane, identificând şi angajând personal pentru 

asistenŃă în locurile unde acestea au nevoie (pe plan local), ceea 

ce include servicii cum ar fi: persoana care oferă asistenŃă să 

cunoască limba respectivă, să posede cunoştinŃe în domeniul 

respectiv precum şi alte preferinŃe specifice, toate acestea 

realizându-se cu un cost limitat. 

De asemenea tot în etapa de pregătirea proiectului pilot, 

trebuie definite şi responsabilităŃile care revin fiecărui stakeholder: 

- Site Manager (managerul site-ului) – persoana care va fi 

responsabilă de coordonarea site-ului pilot. Acesta va comunica în 

principal cu ceilalŃi manageri de site din celelalte centre pilot. 

- Tehnical Manager (manager tehnic) – această persoană va fi 

responsabilă de coordonarea tuturor activităŃilor de natură tehnică 

(definirea / pregătirea infrastructurii, instalarea aplicaŃiei). 

- Communication&Dissemination Manager (manager de 

comunicare şi diseminare) 

- această persoană va fi responsabilă de coordonarea tuturor 

activităŃilor de diseminare, de organizare de workshop-uri şi 

participarea la alte workshop-uri cu prezentări ale rezultatelor 

proiectului pilot 

 - Content Managet (manager de conŃinut) – aceasta va fi 

responsabilă de selectarea/aranjarea/prezentarea conŃinutului 

informaŃiilor care vor fi disponibile pe site. Dintre activităŃile pe care 

trebuie să le îndeplinească fac parte: stabilirea şi menŃinerea 

contactului cu furnizorii de conŃinut, administrarea datelor primite 

de la furnizorii de conŃinut. 
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 PA 2 Servicii şi conŃinuturi specifice site-ului  

 A 2.1 Colectare şi validare de date (de la începutul 

proiectului, 1 lună). 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va colecta informaŃii 

despre gradul de accesibilitate al spaŃiilor publice din Bucureşti şi 

ale unor puncte de interes, în concordanŃă cu specificaŃiile tehnice 

definite proiectului ASK-IT 

 A 2.2 Introducerea conŃinutului în sistem (de la începutul 

proiectului până în februarie 2007) 

 

 PA 3 Instalarea pilotului- (de la începutul proiectului până 

în martie 2007 

 A 3.1 Dezvoltarea infrastructurii site-ului - ( de la începutul 

proiectului până în ianuarie 2007) 

 A 3.2 Instalarea aplicaŃiei ASK-IT@Bucharest în site –  

(perioada februarie 2007-martie 2007). 

 A 3.3 Testarea funcŃională a aplicaŃiei şi optimizări-

(perioada februarie 2007 – aprilie 2007)  

 

 PA 4 Testarea proiectului pilot-(perioada mai 2007 – 

decembrie 2007) 

 A 4.1 Definirea eşantionului de testare - ( de la începutul 

proiectului până în martie 2007) 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va identifica şi va 

selecta persoanele cu dizabilităŃi care vor participa la testarea 

propriuzisă a dispozitivului pilot. 
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 Definirea planului de testare - (de la începutul proiectului 

până în martie 2007) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va 

ajuta la întocmirea planului de testare. 

 A 4.3 Testarea proptiu-zisă- (perioada aprilie 2007-

septembrie 2007) DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va asista 

şi sprijini persoanele cu dizabilităŃi implcate în procesul de testare. 

 A 4.4 Analiza datelor obŃinute - (perioada august 2007-mai 

2008) 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va participa în 

procesul de analiză a rezultatelor obŃinute în urma testării 

dispozitivului pilot. 

 A 4.5 Evaluare rezultate Bucureşti – alte centre pilot-

(perioada august 2007 – mai 2008) 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială va participa la 

evaluarea rezultatelor testării dispozitivului pilot prin deplasarea 

utilizatorului într-un alt centru de testare ( ex Newcastle, Atena) 

 

 PA 5 Diseminarea infprmaŃiilor - (de la începutul proiectului 

până în august 2007) 

 A 5.1 Dezvoltarea şi administrarea forumului utilizatorilor- 

(perioada noiembrie 2006-septembrie 2008( 

 ATC ROM va inmstala pe serverele companiei un forum 

care va fi accesat de grupurile de utilizatori locali.Adresa web la 

care va fi accesat forumul va fi făcută cunoscută ulterior grupurilor 

de utilizatori, care se vor ocupa de diseminarea informaŃiei.La 

dezvoltarea şi administrarea forumului utilizatorilor va participa şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti. 
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 A 5.2 Organizarea de evenimente pentru promovarea 

proiectului-(de la începutul proiectului până în septembrie 2008) 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti va 

participa la organizarea unui eveniment important (de nivel 

European) în Bucureşti pentru diseminarea rezultatelor proiectului  

ASK-IT@Bucharest. 

 A 5.3 Participarea la evenimente pentru promovarea 

proiectului- (de la începutul proiectului până în septembrie 2008) 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti va participa la evenimentele importante şi întâlnirile 

organizate de consorŃiul ASK-IT (cel puŃin 8 întâlniri de proiect în 

Ńările partenere implicate în proiect). 

 
ATC ROM SRL DIRECłIA   GENERALĂ DE 

ASISTENłĂ SOCIALĂ A 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECTOR GENERAL 
Dimitris BALTAS 

DIRECTOR GENERAL 
Alexandru-Cătălin DICU 

 DIRECTOR ECONOMIC ŞI 
ADMINISTRATIV 

Cristian Ştefan CUC 

 SERVICIUL FINANCIAR- 
CONTABILITATE ŞI CFP 

Maricica MORARU 

 SERVICIUL JURIDIC, 
LEGISLAłIE 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2006 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului 

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 Conform OrdonanŃei Guvernului României nr. 45/2003 

privind finanŃele publice locale art. 15 şi art. 35, alin. (6) şi Legea 

nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; 

 Urmare adresei nr. 71/19.01.2006 transmisă de DirecŃia de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1 privind estimarea veniturilor 

proprii ale Consiliului Local sector 1 şi conform adresei nr. 

766/06.10.2006 a DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 ; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 1/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete 
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componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat aprobate municipiului Bucureşti prin Legea Bugetului de stat 

pe anul 2006 ; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 2/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete 

componente a sumelor din cota defalcată din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi bugetul 

municipiului Bucureşti pe anul 2006 ; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 3/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete 

componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucureşti 

pe anul 2006 ; 

 Conform adresei trimise de Autoritatea NaŃională pentru 

Persoanele cu Handicap nr. 45/04.01.2006 , reprezentând 

transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi 

facilităŃilor persoanelor cu handicap suma alocată a fost de 5.984 

mii lei, iar conform adresei nr. 6392/01.09.2006 se suplimentează 

cu suma de 1.938 mii lei ; 

 Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 55/06.03.2003 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru realizarea investiŃiei “Ameliorarea zonei 

suburbane nord a Municipiului Bucureşti, alimentare cu apă şi 

canalizare etapa I“, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 

272/25.09.2003 ; 

 Conform adresei ActivităŃii de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică nr. 1452/18.01.2006 privind sumele defalcate din TVA 

pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor 

Municipiului Bucureşti ; 



 126

 Conform Adresei ActivităŃii de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică nr. 20103/09.10.2006 privind repartizarea sumelor pentru 

reabilitare instituŃii de învăŃământ preuniversitar de stat ; 

 Conform Hotărârilor Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 195/27.07.2006, nr. 222/18.09.2006 şi nr. 

284/17.11.2006 privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor 

sume de la bugetul de stat aprobate de Municipiul Bucureşti pentru 

finanŃarea cheltuielilor de personal din instituşiile de învăŃământ 

preuniversitar de stat ; 

  Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1262/13.09.2006 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziŃia Guvernului pentru suplimentarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2006 ; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) şi art. 1207, lit. „b”  din 

Legea nr. 215/2001  a administraŃiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Bugetul rectificat al Consiliului Local Sector 1  

Bucureşti pe anul 2006 a fost aprobat, atât la venituri, cât şi la 

cheltuieli, astfel: 

 ► buget local pe anul 2006 aprobat în sumă de 599.155,20  

mii lei se rectifică la suma de 605.154,83 mii lei, fiind majorat cu 

5.999,63 mii lei, conform Anexei nr.1. 
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 Art. 2 Se aprobă veniturile totale ale bugetului Consiliului 

Local Sector 1 Bucureşti în sumă de 605.154,83 mii lei . Aceste 

venituri provin din : 

- impozite, taxele locale şi alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 

Bucuresti, conform adresei nr. 929/12.12.2006 în valoare de 

182.573 mii lei. 

 - 275.519,96 mii lei, reprezentând cota de 23,5% din impozitul pe 

venit ce se încasează direct la bugetul local al sectorului 1 

Bucureşti, conform art. 28, alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale cu 

modificările ulterioare. 

- 98.185 mii lei, reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru 

finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor 

Municipiului Bucureşti se suplimentează cu suma de 1.321 mii lei, 

conform H.C.G.M.B. nr. 127/01.06.2006, conform anexei nr. 1, 

conform H.C.G.M.B. nr. 195/27.08/2006 se suplimentează cu 

suma de 1.225 mii lei, şi H.C.G.M.B. nr. 222/18.09.2006 conform 

căreia se suplimentează cu suma de 5.300 mii lei şi Hotărârea 

nr.284/17.11.2006 conform căreia se suplimentează cu suma de 

11.126 mii lei, H.C.G.M.B. nr. 298/07.12.2006, conform căreia se 

suplimentează cu suma de 1.218 mii lei ; 

- cota de 11% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, conform H.C.G.M.B. nr. 2/06.01.2006, suma repartizată 

Consiliului Local Sector 1 este de 36.004,87 mii lei; 

- 7.922 mii lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru 

plata drepturilor şi facilităŃtilor persoanelor cu handicap repartizată 

Sectorului 1, conform adresei ANPH nr. 45/04.012006 şi adresei 

nr. 6392/01.09.2006. 
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- 500 mii lei reprezentând donaŃii şi sponsorizări. 

- Suma de 4.450 mii lei, conform Hotărârii Guvernului României nr. 

1262/13.09.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziŃia Guvernului pentru suplimentarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2006. 

► Suma de 61.833,88 lei reprezintă împrumuturi interne pentru 

investiŃii de la Banca Comercială Română pe anul 2005, conform 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 

contractat de către Primăria Sectorului 1. 

 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 în sumă de 605.154,83 mii lei, conform Anexei nr. 2 cu 

desfăşurarea pe capitole şi categorii de cheltuieli ( titluri) şi pe 

articole bugetare, după cum urmează : 

  (1) 39.606 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap.51.02,  din 

care 36.152 mii lei cheltuieli curente şi 3.454 cheltuieli de capital, 

conform anexei nr. 2.1(2.1.1 ; 2.1.2 ) ; 

  (2) 40.628,92 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale, 

cap. 54.02 , din care 40.628,92 mii lei cheltuieli curente , conform 

anexei nr. 2.2 (2.2.1 ; 2.2.2 ; 2.2.3) ; 

  (3) 5.525 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi 

împrumuturile, cap 55.02, rămâne la aceeaşi valoare, 

nerectificându-se; 

   (4) 2.070 mii lei pentru Apărare NaŃională, cap. 60.02, din 

care 1.141 mii lei, cheltuieli curente şi 419 mii lei chetuieli de 

capital, conform anexei nr.2.3 (2.3.1); 
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  (5) 13.572,68 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională, cap. 61.02, din care 11.184,39 mii lei cheltuieli curente 

şi 2.388,29 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr. 2.4 

(2.4.1 ; 2.4.2) ; 

  (6) 191.317 mii lei pentru ÎnvăŃământ, cap. 65.02, din care 

156.817 cheltuieli curente şi 34.500 mii lei chetuieli de capital, 

conform anexei nr. 2.5 (2.5.1 ; 2.5.1.1 ; 2.5.1.2 ;2.5.2 ; 2.5.2.1 ; 

2.5.2.2 ;2.5.2.3 ; 2.5.3 ; )  

   (7) 1.646,50 mii lei pentru finanŃarea SănătăŃii, cap 66.02, 

din care 1.646,50 mii lei chetuieli curente, conform anexei nr. 

2.6(2.6.1) ; 

   (8) 44.956 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie, cap 

67.02, din care 36.841 chetuieli curente şi 8.115 mii lei cheltuieli de 

capital, conform anexei nr. 2.7 (2.7.1 ; 2.7.1.1 ); 

  (9) 92.365 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială, cap. 

68.02, din care 87.840 mii lei cheltuieli curente şi 4.525 mii lei 

pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 2.8 ( 2.8.1 ; 2.8.2 ; 

2.8.3 ; 2.8.4 ; 2.8.5 ; 2.8.5.1 ;2.8.5.2 ); 

  (10) 10.728,73 mii lei pentru locuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică, cap 70.02, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se; 

  (11) 41.500 mii lei pentru ProtecŃia Mediului, cap 74.02, 

rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ; 

  (12) 116.651 mii lei pentru Transporturi, cap 84.02 , din 

care cheltuieli curente 63.689 mii lei şi cheltuieli de capital de 

52.850 mii lei, conform anexei nr.2.9 (2.9.1 ; 2.9.1.1 ; 2.9.1.2 ) ; 

  (13) 4.700 mii lei pentrru Alte AcŃiuni Economice cap 

87.02, rămâne la aceeaşi valoare, nerectificându-se ; 
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 Art. 4 Se aprobă lista de investiŃii, în sumă de 110.851,75 

mii lei, conform Anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 38 ), din care : 

110.851,75 mii lei – Buget local ; 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, Centrul Militar Sector 1, 

SituaŃii de UrgenŃă Sector 1, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor Social, DirecŃia pentru 

AdministraŃia ÎnvăŃământului Preuniversitar Sector 1, ordonatorii 

terŃiari de credite (învăŃământ preuniversitar), DirecŃia PoliŃie 

Comunitară Sector 1, DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1, AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, 

precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 428/19.12.2006 
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Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local  
nr. 428/19.12.2006 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 Adrian Oghina 

 
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI 

PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE  
PE ANUL ____2006_________ 

-CENTRALIZATOR – 
Buget rectificat Decembrie 

 
D E N U M I R E A      
I N D I C A T O R I L O R 

Cod  
rând 

Cod 
indicator 

PREVEDERI 2006 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL VENITURI 
(rd.3+78+84+89) 

1 
00.01 605,154.83 158,151.00 156,339.00 139,792.00 150,872.83 

VENITURI PROPRII (rd.3-
rd.26+rd.78+rd.84) 

2 
48.02 494,597.83 130,921.00 121,370.00 127,834.00 114,472.83 

I.  VENITURI CURENTE 
(rd.4+45) 

3 
00.02 581,320.83 149,891.00 151,368.00 135,781.00 144,280.83 

A.  VENITURI FISCALE 
(rd.5+16+19+25+42) 

4 
00.03 577,174.83 148,466.00 150,468.00 134,969.00 143,271.83 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL (rd.6+9+13) 

5 

00.04 313,625.83 76,715.00 79,285.00 84,788.00 72,837.83 
A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE (rd.7) 

6 

00.05 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 
Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 
Impozit pe profit de la agenŃi 
economici  

8 
01.02.01 8.00 8.00    

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT,  ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE (rd.10) 

9 

00.06 311,524.83 76,214.00 78,671.00 84,250.00 72,389.83 
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Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit (rd.11+12) 

10 
04.02 311,524.83 76,214.00 78,671.00 84,250.00 72,389.83 

Cote defalcate din impozitul pe 
venit 

11 
04.02.01 275,519.96 66,867.00 69,484.00 74,424.00 64,744.96 

Sume alocate de  consiliul 
judeŃean pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

12 

04.02.04 36,004.87 9,347.00 9,187.00 9,826.00 7,644.87 
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE 
VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL (rd.14) 

13 

00.07 2,093.00 493.00 614.00 538.00 448.00 
Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital (rd.15) 

14 
05.02 2,093.00 493.00 614.00 538.00 448.00 

Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital  

15 
05.02.50 2,093.00 493.00 614.00 538.00 448.00 

A2.  IMPOZIT PE SALARII - 
TOTAL (rd.17)                            

16 
00.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impozit pe salarii  - total (rd.18) 17 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cote defalcate din impozitul pe 
salarii *)       

18 
06.02.02 0.00     

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE (rd.20) 

19 
00.09 125,281.00 38,079.00 29,350.00 29,761.00 28,091.00 

Impozite şi  taxe pe proprietate 
(rd.21 la rd.24) 

20 
07.02 125,281.00 38,079.00 29,350.00 29,761.00 28,091.00 

Impozit pe clădiri 21 07.02.01 79,850.00 26,459.00 17,130.00 17,461.00 18,800.00 
Impozit pe clădiri de la presoane 
fizice  

 
07.02.01.01 13,125.00 8,501.00 1,699.00 1,325.00 1,600.00 

Impozit pe clădiri de la presoane 
juridice 

 
07.02.01.02 66,725.00 17,958.00 15,431.00 16,136.00 17,200.00 

Impozit pe terenuri 22 07.02.02 14,038.00 5,320.00 2,780.00 3,048.00 2,890.00 
Impozit pe terenuri de la 
persoane fizice 

 
07.02.02.01 6,172.00 3,166.00 1,079.00 927.00 1,000.00 

Impozit pe terenuri de la 
persoane juridice 

 
07.02.02.02 7,866.00 2,154.00 1,701.00 2,121.00 1,890.00 

Taxe judiciare de timbru, taxe de 
timbru pentru activitatea notarială 
şi alte taxe de timbru   

23 

07.02.03 31,391.00 6,299.00 9,440.00 9,252.00 6,400.00 
Alte impozite şi taxe  pe 
proprietate  

24 
07.02.50 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

A4.  IMPOZITE ŞI TAXE PE 
BUNURI SI SERVICII 
(rd.26+33+35+38) 

25 

00.10 137,477.00 33,337.00 41,604.00 20,308.00 42,228.00 
Sume defalcate din TVA (rd.27 la 
rd.32) 

26 
11.02 102,635.00 24,730.00 32,469.00 11,458.00 33,978.00 
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Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeŃelor 
şi  Municipiului Bucureşti 

27 

11.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraşelor,municipiilor şi 
sectoarelor Municipiului Bucureşti 

28 

11.02.02 98,185.00 24,730.00 32,469.00 11,458.00 29,528.00 
  *) pentru restanŃele din anii 
precedenŃi 

 
      

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
sistemele centralizate de 
producere şi distribuŃie a energiei 
termice  

29 

11.02.04 0.00     
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri  

30 

11.02.05 0.00     
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

31 

11.02.06 4,450.00    4,450.00 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri 

32 

11.02.06 0.00     
Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii (rd.34) 

33 
12.02 7,214.00 1,026.00 2,156.00 2,002.00 2,030.00 

Taxe hoteliere 34 12.02.07 7,214.00 1,026.00 2,156.00 2,002.00 2,030.00 
Taxe pe servicii specifice 
(rd.36+37) 
 

35 

15.02 237.00 67.00 84.00 15.00 71.00 
Impozit pe spectacole 36 15.02.01 233.00 54.00 95.00 14.00 70.00 
Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 4.00 13.00 -11.00 1.00 1.00 
Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau 
pe desfăşurarea de activităŃi 
(rd.39 la 41) 
 

38 

16.02 27,391.00 7,514.00 6,895.00 6,833.00 6,149.00 
Taxa asupra  mijloacelor de 
transport 

39 
16.02.02 13,141.00 4,146.00 3,249.00 2,509.00 3,237.00 
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Taxa asupra mijloacelor de 
transport deŃinute de persoane 
fizice 

 

16.02.02.01 1,595.00 921.00 236.00 188.00 250.00 
Taxa asupra mijloacelor de 
transport deŃinute de persoane 
juridice 

 

16.02.02.02 11,546.00 3,225.00 3,013.00 2,321.00 2.987.00 
Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenŃe şi autorizaŃii de 
funcŃionare 

40 

16.02.03 198.00 161.00 13.00 12.00 12.00 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau 
pe desfăşurare de activităŃi 

41 

16.02.50 14,052.00 3,207.00 3,633.00 4,312.00 2,900.00 
A6.  ALTE IMPOZITE ŞI  TAXE  
FISCALE (rd.43) 

42 
00.11 791.00 335.00 229.00 112.00 115.00 

Alte impozite şi taxe fiscale 
(rd.44) 

43 
18.02 791.00 335.00 229.00 112.00 115.00 

Alte impozite şi taxe 44 18.02.50 791.00 335.00 229.00 112.00 115.00 
C.   VENITURI NEFISCALE 
(rd.46+55) 

45 
00.12 4,146.00 1,425.00 900.00 812.00 1,009.00 

C1.  VENITURI DIN 
PROPRIETATE (rd.47+53) 

46 
00.13 735.00 173.00 268.00 137.00 157.00 

Venituri din proprietate (rd.48 la 
rd.52) 

47 
30.02 732.00 172.00 267.00 136.00 157.00 

Vărsăminte din profitul net al 
regiilor autonome, societăŃilor şi 
companiilor naŃionale 

48 

30.02.01 0.00     
Restituiri de fonduri din finanŃarea 
bugetară a anilor precedenti 

49 
30.02.03 371.00 90.00 159.00 47.00 75.00 

Venituri din concesiuni şi 
închirieri 

50 
30.02.05 361.00 82.00 108.00 89.00 82.00 

Venituri din dividende  51 30.02.08 0.00     
Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 0.00     
Venituri din dobânzi (rd.54) 53 31.02 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Alte venituri din dobânzi 54 31.02.03 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 

55 
00.14 3,411.00 1,252.00 632.00 675.00 852.00 

Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităŃi (rd.57 la rd.63) 

56 
33.02 317.00 78.00 87.00 79.00 73.00 

Venituri din prestări de servicii 57 33.02.08 131.00 24.00 38.00 37.00 32.00 
ContribuŃia  părinŃilor sau 
susŃinătorilor legali pentru 
întreŃinerea copiilor în creşe 
 

58 

33.02.10 0.00     
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ContribuŃia  persoanelor 
beneficiare ale  cantinelor de 
ajutor social 

59 

33.02.12 182.00 53.00 48.00 41.00 40.00 
Taxe din activităŃi cadastrale şi 
agricultură 

60 
33.02.24 0.00     

ContribuŃia lunară a părinŃilor 
pentru întreŃinerea copiilor în 
unităŃile de protecŃie socială 

61 

33.02.27 0.00     
Venituri din recuperarea 
cheltuielilor de judecată, imputaŃii 
şi despăgubiri 

62 

33.02.28 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităŃi 

63 
33.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Venituri din taxe administrative, 
eliberari permise (rd.65+66) 

64 
34.02 1,425.00 652.00 274.00 249.00 250.00 

Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1,007.00 234.00 274.00 249.00 250.00 
Alte venituri din taxe 
administrative, eliberari permise 

66 
34.02.50 418.00 418.00 0.00 0.00 0.00 

Amenzi, penalitati şi confiscări 
(rd.68 la rd.71) 

67 
35.02 886.00 333.00 58.00 168.00 327.00 

Venituri din amenzi şi alte 
sancŃiuni aplicate potrivit 
dispoziŃiilor legale 

68 

35.02.01 886.00 333.00 58.00 168.00 327.00 
PenalităŃi pentru nedepunerea 
sau depunerea cu întîrziere a 
declaraŃiei de impozite şi taxe 

69 

35-.02.02 0.00     
încasări din valorificarea bunurilor 
confiscate, abandonate şi alte 
sume constatate odată cu  
confiscarea potrivit legii 

70 

35.02.03 0.00     
Alte amenzi, penalităŃi şi 
confiscări 

71 
35.05.50 0.00     

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 283.00 64.00 88.00 54.00 77.00 
Vărsăminte din veniturile şi/sau 
disponibilităŃile instituŃiilor publice  

73 
36.02.05 0.00     

Venituri din ajutoare de stat 
recuperate 

 
36.02.11 0.00     

Alte venituri 74 36.02.50 283.00 64.00 88.00 54.00 77.00 
Transferuri voluntare,  altele 
decât subvenŃiile (rd.76+77) 

75 
37.02 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

DonaŃii şi sponsorizări 76 37.02.01 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 
Alte transferuri voluntare 
 

77 
37.02.50 0.00     
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II. VENITURI DIN CAPITAL 
(rd.79)                    

78 
00.15 15,912.00 5,760.00 2,471.00 3,511.00 4,170.00 

Venituri din valorificarea unor 
bunuri (rd.80 la rd.83) 

79 
39.02 15,912.00 5,760.00 2,471.00 3,511.00 4,170.00 

Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituŃiilor publice 

80 
39.02.01 7.00     

Venituri din vânzarea locuinŃelor 
construite din fondurile statului 

81 
39.02.03 0.00     

Venituri din privatizare 82 39.02.04 0.00     
Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparŃinând domeniului privat 

83 
39.02.07 15,905.00 5,760.00 2,471.00 3,505.00 4,169.00 

III.  OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.85) 

84 
00.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate (rd.86 la 
rd.88) 

85 

40.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IÎncasări din rambursarea 
împrumuturilor pentru înfiinŃarea 
unor instituŃii şi servicii publice de 
interes local sau a unor activităŃi 
finanŃate integral din venituri 
proprii 

86 

40.02.06 0.00     
Încasări din rambursarea 
microcreditelor  de la persoane 
fizice şi juridice 

87 

40.02.07 0.00     
Împrumuturi temporare din 
trezoreria statului 

 
40.02.10 0.00     

Sume din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă 

 

40.02.11 0.00     
Încasări din rambursarea altor 
împrumuturi acordate 

88 
40.02.50 0.00     

IV.  SUBVENłII (rd.90) 89 00.17 7,922.00 2,500.00 2,500.00 500.00 2,422.00 
SUBVENłII DE LA ALTE 
NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI 
PUBLICE (rd.91+105) 

90 

00.18 7,922.00 2,500.00 2,500.00 500.00 2,422.00 
SubvenŃii de la bugetul de stat 
(rd.92+101) 

91 
42.02 7,922.00 2,500.00 2,500.00 500.00 2,422.00 

A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de termoficare 

93 
42.02.01 0.00     

InvestiŃii finanŃate parŃial din 
împrumuturi externe 

94 
42.02.03 0.00     
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Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0.00     
Planuri si  regulamente de 
urbanism 

96 
42.02.05 0.00     

Străzi care se vor amenaja în 
perimetrele destinate 
construcŃiilor de cvartale de 
locuinŃe noi 

97 

42.02.06 0.00     

FinanŃarea studiilor de fezabilitate 
aferente proiectelor SAPARD 

98 

42.02.07 0.00     
FinanŃarea programului de 
pietruire a drumurilor comunale şi 
alimentare cu apă a satelor 

99 

42.02.09 0.00     
FinanŃarea acŃiunilor privind 
reducerea riscului seismic al 
construcŃiilor existente cu 
destinaŃie de locuinŃă 

100 

42.02.10 0.00     
B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 7,922.00 2,500.00 2,500.00 500.00 2,422.00 
FinanŃarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

102 
42.02.21 7,922.00 2,500.00 2,500.00 500.00 2,422.00 

SubvenŃii primite din Fondul de 
IntervenŃie 

103 
42.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FinanŃarea lucrărilor de cadastru 
imobiliar 

104 
42.02.29 0.00     

SubvenŃii de la alte administraŃii 
(rd.106 la rd.109) 
 

105 

43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Subventii primite de  la  bugetele 
consiliilor judetene pentru 
protectia copilului 

106 

43.02.01 0.00     
SubvenŃii de la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj către 
bugetele locale, pentru finanŃarea 
programelor pentru ocuparea 
temporară a fortei de muncă   

107 

43.02.04 0.00     
SubvenŃii primite de la alte 
bugete locale pentru instituŃiile de 
asistenŃă socială pentru 
persoanele cu handicap 

108 

43.02.07 0.00     
SubvenŃii primite de la bugetele 
consiliilor locale şi judeŃene 
pentru ajutoare în situaŃii de 
extremă dificultate 

109 

43.02.08 0.00     
 110  0.00     
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TOTAL CHELTUIELI 
(rd.170+233+264+402+471) 

111 
49.02 605,154.83 81,867.13 126,990.97 109,863.34 286,433.39 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.172+190+218+224+235+249+
266+305+329+368+404+440+47
3+495+519+538+570) 

112 

01 488,174.81 66,077.48 109,850.62 93,506.67 218,740.04 
TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
(rd.173+191+236+250+267+306+
330+369+405+441+474+496+52
0+539) 

113 

10.00 173,362.89 37,298.71 50,451.80 33,257.52 52,354.86 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 
(rd.174+192+237+251+268+307+
331+370+406+442+475+497+52
1+540+571) 

114 

20.00 263,203.00 24,332.60 52,069.38 53,498.89 133,302.13 
TITLUL III DOBANZI (rd.217) 115 30.00 5,525.00 1,442.17 1,128.44 1,497.17 1,457.22 
Dobânzi aferente datoriei publice 
interne (rd.219) 

116 
30.01 5,525.00 1,442.17 1,128.44 1,497.17 1,457.22 

Dobânzi aferente datoriei publice 
externe (rd.220) 

117 
30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte dobânzi (rd.221) 118 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL IV SUBVENłII 
(rd.498+541)  

119 
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 
(rd.499+542) 

120 

40.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ (rd.193) 

121 
50.00 25,948.92 0.00 0.00 0.00 25,948.92 

Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale 
(rd.194) 

122 

50.04 25,948.92 0.00 0.00 0.00 25,948.92 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.175+195+225+269+308+332+
371+407+443+500+522+543+ 
572) 

123 

51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Transferuri curente 
(rd.176+196+226+270+309+333+
372+408+444+501+523+544+ 
573) 

124 

51.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Transferuri către instituŃii publice 
(rd.177+197+271+334+373+409+
445+502+524+545+574) 

125 

51.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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AcŃiuni de sănătate (rd.310) 126 51.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea 
centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului (rd.227) 

127 

51.01.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Transferuri din bugetele locale 
pentru instituŃiile de asistenŃă 
socială pentru persoanele cu 
handicap (rd.228) 

128 

51.01.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Transferuri din bugetele consiliilor 
locale şi judeŃene pentru 
acordarea unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-teritoriale în 
situaŃii de extremă dificultate 
(rd.198) 

129 

51.01.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.272+335+374+410+446+476+
503+546+575) 

130 

55.00 4,700.00 0.00 2,000.00 2,161.09 538.91 
A. Transferuri 
interne.(rd.273+336+375+411+44
7+477+504+547+576) 

131 

55.01 4,700.00 0.00 2,000.00 2,161.09 538.91 
Programe cu finanŃare 
rambursabilă (rd.376) 

132 
55.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat (rd.412+449+505+548) 

134 

55.01.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fond Român de Dezvoltare 
Socială (rd.577) 

136 
55.01.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte transferuri curente interne 
(rd.274+337+378+413+450+479+
549+578) 

137 

55.01.18 4,700.00 0.00 2,000.00 2,161.09 538.91 
TITLUL VIII ASISTENłĂ 
SOCIALĂ (rd.275+311+379) 

138 
57.00 14,707.00 2,880.00 3,834.00 3,010.00 4,983.00 

Ajutoare sociale 
(rd.276+312+380) 

139 
57.02 14,707.00 2,880.00 3,834.00 3,010.00 4,983.00 

Ajutoare sociale în numerar 
(rd.381) 

140 
57.02.01 11,793.00 2,102.00 2,784.00 2,726.00 4,181.00 

Ajutoare sociale în natură 
(rd.277+313) 

141 
57.02.02 2,914.00 778.00 1,050.00 284.00 802.00 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.278+338+382+579) 

142 
59.00 728.00 124.00 367.00 82.00 155.00 
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Burse (rd.279) 143 59.01 728.00 124.00 367.00 82.00 155.00 
Ajutoare pentru daune provocate 
de calamităŃile naturale (rd.580) 

144 
59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asociatii şi fundaŃii 
(rd.280+339+383) 

145 
59.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SusŃinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ContribuŃii la salarizarea 
personalului neclerical (rd.341) 

147 
59.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.178+199+238+252+281+314+
342+384+414+451+480+506+52
5+550+581) 

148 

70.00 110,851.75 15,789.65 14,081.57 16,487.18 64,493.35 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 
(rd.179+200+239+253+282+315+
343+385+415+452+481+507+52
6+551+582) 

149 

71.00 106,251.30 12,190.00 14,081.22 15,487.28 64,492.80 
Active fixe 
(rd.180+201+240+254+283+316+
344+386+416+453+482+508+52
7+552+583) 

150 

71.01 106,251.30 12,190.00 14,081.22 15,487.28 64,492.80 
ConstrucŃii(rd.181+202+241+255
+284+317+345+387+417+454+4
83+509+528+553+584) 

151 

71.01.01 96,319.01 11,915.00 12,251.96 13,192.72 58,959.33 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 
(rd.182+203+242+256+ 
285+318+346+388+418+455+48
4+510+529+554+585) 

152 

71.01.02 2,392.92 37.00 760.52 255.14 1,340.26 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 
(183+204+243+257+286+319+34
7+389+419+456+485+511+530+
555+586) 

153 

71.01.03 4,009.74 234.00 944.74 1,681.79 1,149.21 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale)(rd.184+205+244+258+2
87+320+348+390+420+457+486
+512+531+556+587) 

154 

71.01.30 3,529.63 4.00 124.00 357.63 3,044.00 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.421+458+557) 

155 
72.00 4,600.45 3,599.65 0.35 999.90 0.55 

Active financiare 
(rd.422+459+558) 

156 
72.01 4,600.45 3,599.65 0.35 999.90 0.55 
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Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 
(rd.423+460+559) 

157 

72.01.01 4,600.45 3,599.65 0.35 999.90 0.55 
OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.206+424+461+588) 

158 
79.00 6,128.27 0.00 3,058.78 -130.51 3,200.00 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 
(rd.589) 

159 
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Împrumuturi pentru instituŃii şi 
servicii publice sau activităŃi 
finanŃate integral din venituri 
proprii (rd.590) 

160 

80.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Alte împrumuturi (rd.591) 161 80.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.207+425+462) 

162 
81.00 6,128.27 0.00 3,058.78 -130.51 3,200.00 

Rambursări de credite externe 
(rd.208+426+463) 

163 
81.01 6,128.27 0.00 3,058.78 -130.51 3,200.00 

Rambursări de credite interne 
(rd.209+427+464) 

164 
81.02 6,128.27 0.00 3,058.78 -130.51 3,200.00 

TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT (rd.535) 

165 
90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerve (rd.600) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Excedent (rd.601) 167 92.01 0,00 76.283,87 29.348,03 29.928,66 -135.560,56 
Deficit (rd.602) 168 93.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 169            
Partea I SERVICII PUBLICE 
GENERALE (rd.171+189+223) 

170 
50.02 

85.759,92 6.802,40 8.431,87 13.570,15 56.955,50 

AutorităŃi publice şi acŃiuni 
externe (rd.186) 

171 
51.02 39.606,00 3.429,86 5.048,85 9.288,58 21.838,71 

CHELTUIELI CURENTE (rd.173 
la rd.175) 

172 
01 36.152,00 3.429,86 5.010,85 7.773,58 19.937,71 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

173 
10,00 

13.501,00 1.930,83 2.227,57 2.830,79 6.511,81 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 174 20,00 22.651,00 1.499,03 2.783,28 4.942,79 13.425,90 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.176) 

175 

51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.177) 176 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 177 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.179) 

178 
70,00 

3.454,00 0,00 38,00 1.515,00 1.901,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.180) 

179 
71,00 3.454,00 0,00 38,00 1.515,00 1.901,00 
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Active fixe(rd.181 la 184) 180 71.01 3.454,00 0,00 38,00 1.515,00 1.901,00 
ConstrucŃii 181 71.01.01 3.381,00 0,00 18,00 1.515,00 1.848,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

182 
71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

183 
71.01.03 73,00 0,00 20,00 0,00 53,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

184 
71.01.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol 185            
AutorităŃi executive şi legislative 
(rd.187) 

186 
51.02.01 39.606,00 3.429,86 5.048,85 9.288,58 21.838,71 

AutorităŃi executive 187 51.02.01.03 39.606,00 3.429,86 5.048,85 9.288,58 21.838,71 
 188            
Alte servicii publice generale 
(rd.211 la rd.215) 

189 
54.02 40.628,92 1.930,37 2.254,58 2.784,40 33.659,57 

CHELTUIELI CURENTE (rd.191 
la rd.193 + rd.195) 

190 
01 

40.628,92 1.930,37 2.254,58 2.784,40 33.659,57 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

191 
10,00 9.035,00 1.409,24 1.505,12 1.917,12 4.203,52 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 192 20,00 5.645,00 521,13 749,46 867,28 3.507,13 
TITLUL V FONDURI DE 
REZERVĂ (rd.194) 

193 
50,00 

25.948,92 0,00 0,00 0,00 25.948,92 

Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale  

194 
50.04 25.948,92 0,00 0,00 0,00 25.948,92 

TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.196) 

195 

51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.197+198) 196 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 197 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri din bugetele consiliilor 
locale şi judeŃene pentru 
acordarea unor ajutoare către 
unităŃile administrativ-teritoriale în 
situaŃii de extremă dificultate 

198 

51.01.24 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.200) 

199 
70,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.201) 

200 
71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd.202 la 205) 201 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 202 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente si mijloace 
de transport 

203 
71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

204 
71.01.03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

205 
71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.207) 

206 
79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.208+209) 

207 
81,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rambursări de credite externe  208 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rambursări de credite interne  209 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Din total capitol 210            
Fond de rezervă bugetară la 
dispoziŃia autorităŃilor locale 

211 
54.02.05 

25.948,92 0,00 0,00 0,00 25.948,92 

Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de stat 

212 

54.02.06 
0,00         

Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de 
administraŃiile publice locale 

213 

54.02.07 

0,00         

Servicii publice comunitare de 
evidenŃă a persoanelor 

214 
54.02.10 

3.925,00 284,37 506,58 546,40 2.587,65 

Alte servicii publice generale  215 54.02.50 10.755,00 1.646,00 1.748,00 2.238,00 5.123,00 
 216            
Dobânzi (rd.218) 217 55.02 5.525,00 1.442,17 1.128,44 1.497,17 1.457,22 
CHELTUIELI CURENTE (rd.219 
la rd.221) 

218 
01 

5.525,00 1.442,17 1.128,44 1.497,17 1.457,22 

Dobânzi aferente datoriei publice 
interne 

219 
30.01 5.525,00 1.442,17 1.128,44 1.497,17 1.457,22 

Dobânzi aferente datoriei publice 
externe 

220 
30.02 

0,00         

Alte dobânzi  221 30.03 0,00         
 222            
Transferuri cu caracter general 
între diferite nivele ale 
administraŃiei (rd.230 + 231) 

223 

56.02 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.226) 

225 

51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.227+228) 
 

226 
51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea 
centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului 

227 

51.01.14 

0,00         

Transferuri din bugetele locale 
pentru instituŃiile de asistenŃă 
socială pentru persoanele cu 
handicap 

228 

51.01.15 

0,00         

Din total capitol 229            
Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea 
centrelor pentru protecŃia copilului 

230 

56.02.06 
0,00         

Transferuri din bugetele locale 
pentru instituŃiile de asistenŃă 
socială pentru persoanele cu 
handicap 

231 

56.02.07 

0,00         

 232            
Transferuri din bugetele consiliilor 
judeŃene pentru finanŃarea 
centrelor pentru protecŃia copilului 

233 

59.02 
15.642,68 1.338,75 2.832,90 3.514,85 7.956,18 

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ 
NAłIONALĂ(234+248) 

234 

60.02 
2.070,00 19,11 196,18 205,76 1.648,95 

Apărare(rd.246) 235 01 1.651,00 19,11 55,38 65,31 1.511,20 
CHELTUIELI 
CURENTE(rd.236+237) 

236 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

237 
20,00 1.651,00 19,11 55,38 65,31 1.511,20 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 238 70,00 419,00 0,00 140,80 140,45 137,75 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd. 239) 

239 
71,00 419,00 0,00 140,80 140,45 137,75 

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 419,00 0,00 140,80 140,45 137,75 
ConstrucŃii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

242 
71.01.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

243 
71.01.03 62,00 0,00 19,80 26,27 15,93 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

244 
71.01.30 

357,00 0,00 121,00 114,18 121,82 

Din total capitol 245            
Apărare naŃională 246 60.02.02 2.070,00 19,11 196,18 205,76 1.648,95 
 
 

247 
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Ordine publică şi siguranŃă 
naŃională (rd.260+262) 

248 
61.02 

13.572,68 1.319,64 2.636,72 3.309,09 6.307,23 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.250+251) 

249 
01 11.184,39 1.319,64 2.320,26 2.662,98 4.881,51 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

250 
10,00 7.584,89 1.091,30 1.499,07 2.022,52 2.972,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 251 20,00 3.599,50 228,34 821,19 640,46 1.909,51 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.253) 

252 
70,00 2.388,29 0,00 316,46 646,11 1.425,72 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.254) 253 71,00 2.388,29 0,00 316,46 646,11 1.425,72 

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.388,29 0,00 316,46 646,11 1.425,72 
ConstrucŃii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente si mijloace 
de transport 256 71.01.02 1.001,74 0,00 294,52 187,14 520,08 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 257 71.01.03 

401,92 0,00 21,94 291,52 88,46 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 258 71.01.30 984,63 0,00 0,00 167,45 817,18 

Din total capitol 259            
Ordine publică (rd.261) 260 61.02.03 11.773,18 1.313,10 2.575,68 3.253,88 4.630,52 
PoliŃie comunitară 
 261 61.02.03.04 

11.773,18 1.313,10 2.575,68 3.253,88 4.630,52 

ProtecŃie civilă 
 262 61.02.05 1.799,50 6,54 61,04 55,21 1.676,71 

 263            
Partea a III-a CHELTUIELI 
SOCIAL-CULTURALE 
(rd.265+304+328+367) 264 64.02 

330.284,50 66.232,89 92.394,76 67.912,07 103.744,78 

ÎnvăŃământ 
(rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 191.317,00 45.229,00 63.756,00 39.143,00 43.189,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.267 
la 269+272+275+278) 266 01 156.817,00 33.175,00 54.350,00 32.198,00 37.094,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 267 10,00 97.177,00 22.836,00 34.737,00 16.362,00 23.242,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 268 20,00 56.251,00 9.443,00 18.246,00 15.470,00 13.092,00 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.270) 269 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.271) 
 270 51.01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 271 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.273) 272 55 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte transferuri curente interne  274 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VIII  ASISTENłĂ 
SOCIALA (rd.276) 275 57,00 

2.661,00 772,00 1.000,00 284,00 605,00 

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 2.661,00 772,00 1.000,00 284,00 605,00 
Ajutoare sociale în natura 277 57.02.02 2.661,00 772,00 1.000,00 284,00 605,00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.279+280) 278 59,00 728,00 124,00 367,00 82,00 155,00 

Burse  279 59.01 728,00 124,00 367,00 82,00 155,00 
AsociaŃii şi fundaŃii  280 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.282) 281 70,00 34.500,00 12.054,00 9.406,00 6.945,00 6.095,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.283) 282 71,00 34.500,00 12.054,00 9.406,00 6.945,00 6.095,00 

Active fixe(rd.284 la 287)  283 71.01 34.500,00 12.054,00 9.406,00 6.945,00 6.095,00 
ConstrucŃii 284 71.01.01 30.961,00 11.913,00 8.191,00 5.696,00 5.161,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 285 71.01.02 439,00 7,00 432,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 286 71.01.03 

2.600,00 134,00 783,00 1.249,00 434,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 287 71.01.30 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Din total capitol 288            
ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 
(rd.290+291) 289 65.02.03 

56.758,00 13.773,00 16.725,00 13.023,00 13.237,00 

ÎnvăŃământ preşcolar 290 65.02.03.01 29.225,00 5.294,00 8.668,00 6.591,00 8.672,00 
ÎnvăŃământ primar 291 65.02.03.02 27.533,00 8.479,00 8.057,00 6.432,00 4.565,00 
ÎnvăŃământ secundar (rd.293 la 
296) 292 65.02.04 125.582,00 28.918,00 43.845,00 24.697,00 28.122,00 

ÎnvăŃământ secundar inferior    293 65.02.04.01 36.063,00 12.200,00 11.118,00 6.190,00 6.555,00 
ÎnvăŃământ secundar superior    294 65.02.04.02 83.429,00 15.104,00 30.448,00 17.568,00 20.309,00 
ÎnvăŃămant profesional 295 65.02.04.03 6.090,00 1.614,00 2.279,00 939,00 1.258,00 
ÎnvăŃământ postliceal 296 65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel 
(rd. 298) 297 65.02.07 

8.977,00 2.538,00 3.186,00 1.423,00 1.830,00 

ÎnvăŃământ special 298 65.02.07.04 8.977,00 2.538,00 3.186,00 1.423,00 1.830,00 
Servicii auxiliare pentru educatie 
(rd.300+301) 299 65.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internate şi cantine pentru elevi  300 65.02.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 302 65.02.50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 303            
Sănătate (rd.322+324) 304 66.02 1.646,50 24,50 283,00 573,00 766,00 
CHELTUIELI CURENTE (rd.306 
la 308+311) 305 01 

1.646,50 24,50 283,00 573,00 766,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 306 10,00 76,00 14,00 17,00 20,00 25,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 307 20,00 1.570,50 10,50 266,00 553,00 741,00 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.309) 308 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AcŃiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VIII  ASISTENłĂ 
SOCIALĂ (rd.312) 311 57,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ajutoare sociale în natură 313 57.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.315) 314 70,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.316) 315 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 317 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 318 71.01.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 320 71.01.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol 321            
Servicii medicale în unităŃi 
sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 1.500,00 0,00 224,00 544,00 732,00 

Spitale generale 323 66.02.06.01 1.500,00 0,00 224,00 544,00 732,00 
Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăŃii (rd.325+326) 324 66.02.50 

146,50 24,50 59,00 29,00 34,00 

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 326 66.02.50.50 146,50 24,50 59,00 29,00 34,00 
 327            
Cultură, recreere şi religie 
(rd.350+360+364+365) 
 328 67.02 

44.956,00 4.062,67 7.198,58 8.690,22 25.004,53 
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CHELTUIELI CURENTE (rd.330 
la 332+335+338) 329 01 

36.841,00 4.062,67 6.798,58 8.044,61 17.935,14 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 330 10,00 11.423,00 2.699,96 2.393,62 2.380,21 3.949,21 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 331 20,00 25.418,00 1.362,71 4.404,96 5.664,40 13.985,93 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.333) 332 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 334 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.336) 335 55 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte transferuri curente interne  337 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.339 la 341) 338 59,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AsociaŃii şi fundaŃii  339 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SusŃinerea cultelor  340 59.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ContribuŃii la salarizarea 
personalului neclerical  341 59.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.343) 342 70,00 

8.115,00 0,00 400,00 645,61 7.069,39 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.344) 343 71,00 8.115,00 0,00 400,00 645,61 7.069,39 

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 8.115,00 0,00 400,00 645,61 7.069,39 
ConstrucŃii 345 71.01.01 6.680,00 0,00 400,00 645,61 5.634,39 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 346 71.01.02 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 347 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 348 71.01.30 

1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 

Din total capitol 349            
Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Biblioteci publice comunale, 
orăşenesti, municipale 351 67.02.03.02 

0,00         

Muzee 352 67.02.03.03 0,00         
InstituŃii publice de spectacole şi 
concerte 353 67.02.03.04 0,00         

Şcoli populare de artă şi meserii 354 67.02.03.05 0,00         
Case de cultură 355 67.02.03.06 0,00         
Cămine culturale 356 67.02.03.07 0,00         
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Centre pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiŃionale 357 67.02.03.08 

0,00         

Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00         

Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00         
Servicii recreative şi sportive 
(rd.361 la 363) 360 67.02.05 

39.776,00 4.044,64 6.534,67 7.899,32 21.297,37 

Sport 361 67.02.05.01 700,00 0,00 199,98 0,00 500,02 
Tineret 362 67.02.05.02 0,00         
ÎntreŃinere grădini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive 
şi de agrement 363 67.02.05.03 

39.076,00 4.044,64 6.334,69 7.899,32 20.797,35 

Servicii religioase 364 67.02.06 3.380,00 0,00 400,00 645,61 2.334,39 
Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei 365 67.02.50 1.800,00 18,03 263,91 145,29 1.372,77 

 366            
Asigurări şi asistenŃă socială 
(rd.392+393+395+396+ 
397+400) 367 68.02 

92.365,00 16.916,72 21.157,18 19.505,85 34.785,25 

CHELTUIELI CURENTE (rd.369 
la 371 +374+379+382) 368 01 87.840,00 16.780,72 21.007,18 19.095,85 30.956,25 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 369 10,00 33.680,00 7.112,00 7.889,00 7.551,00 11.128,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 370 20,00 42.114,00 7.560,72 10.284,18 8.818,85 15.450,25 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.372) 371 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.373) 
 372 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri către instituŃii publice 373 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.375) 374 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne.(rd.376 la 
378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe cu finanŃare 
rambursabilă  376 55.01.03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe PHARE  377 55.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte transferuri curente interne  378 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VIII  ASISTENTA 
SOCIALA (rd.380) 379 57,00 

12.046,00 2.108,00 2.834,00 2.726,00 4.378,00 

Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 12.046,00 2.108,00 2.834,00 2.726,00 4.378,00 
Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 11.793,00 2.102,00 2.784,00 2.726,00 4.181,00 
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Ajutoare sociale in natura   57.02.01 253,00 6,00 50,00 0,00 197,00 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.383) 382 59,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AsociaŃii şi fundaŃii  383 59.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.385) 384 70,00 4.525,00 136,00 150,00 410,00 3.829,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.386) 385 71,00 

4.525,00 136,00 150,00 410,00 3.829,00 

Active fixe(rd.387 la 390)  386 71.01 4.525,00 136,00 150,00 410,00 3.829,00 
ConstrucŃii 387 71.01.01 2.447,00 2,00 13,00 151,00 2.281,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 388 71.01.02 

877,18 30,00 34,00 68,00 745,18 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 389 71.01.03 872,82 100,00 100,00 115,00 557,82 

Alte active fixe (iunclusiv reparatii 
capitale) 390 71.01.30 328,00 4,00 3,00 76,00 245,00 

Din total capitol 391             
AsistenŃă acordată persoanelor în 
vârstă 392 68.02.04 17.622,00 2.456,00 4.438,00 2.917,00 7.811,00 

AsistenŃă socială în caz de boli şi 
invalidităŃi (rd.394) 393 68.02.05 13.399,00 2.387,00 3.301,00 3.126,90 4.584,10 

AsistenŃă socială  în  caz de 
invaliditate 394 68.02.05.02 

13.399,00 2.387,00 3.301,00 3.126,90 4.584,10 

AsistenŃă socială pentru familie şi 
copii 395 68.02.06 41.926,00 7.061,00 7.826,00 8.717,20 18.321,80 

Ajutoare pentru locuinŃe 396 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creşe   68.02.11 1.904,00 328,00 351,00 426,90 798,10 
Prevenirea excluderii sociale 
(rd.398+399) 397 68.02.15 17.281,00 4.648,00 5.170,00 4.285,00 3.178,00 

Ajutor social 398 68.02.15.01 1.800,00 464,00 369,00 306,00 661,00 
Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 15.481,00 4.184,00 4.801,00 3.979,00 2.517,00 
Alte cheltuieli în domeniul 
asigurărilor şi asistenŃei sociale 400 68.02.50 

233,00 36,72 71,18 32,85 92,25 

 401             
Partea a IV-a  SERVICII ŞI 
DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINłE, MEDIU ŞI APE 
(rd.403+439) 402 69.02 

52.228,73 7.199,30 17.131,72 8.990,52 18.907,19 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică (rd.429+432+435 la 437) 403 70.02 10.728,73 3.599,65 3.059,13 869,39 3.200,56 

CHELTUIELI CURENTE (rd.405 
la 407+410) 
 404 01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 405 10,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 406 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.408) 407 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 409 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri 
interne.(rd.412+413) 411 55.01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 412 55.01.12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  413 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.415+421) 414 70,00 4.600,46 3.599,65 0,35 999,90 0,56 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.416) 415 71,00 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 
ConstrucŃii 417 71.01.01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 419 71.01.03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 420 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.422) 421 72,00 

4.600,45 3.599,65 0,35 999,90 0,55 

Active financiare (rd.423) 422 72.01 4.600,45 3.599,65 0,35 999,90 0,55 
Participare la capitalul social al 
societatilor comerciale 423 72.01.01 4.600,45 3.599,65 0,35 999,90 0,55 

OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.425) 424 79,00 

6.128,27 0,00 3.058,78 -130,51 3.200,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.426+427) 425 81,00 6.128,27 0,00 3.058,78 -130,51 3.200,00 

Rambursări de credite externe  426 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rambursări de credite interne  427 81.02 6.128,27 0,00 3.058,78 -130,51 3.200,00 
Din total capitol 428             
LocuinŃe (rd.430+431) 
 429 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Dezvoltarea sistemului de 
locuinŃe 430 70.02.03.01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli în domeniul 
locuinŃelor 431 70.02.03.30 0,00         

Alimentare cu apă şi amenajări 
hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu apă 433 70.02.05.01 0,00         
Amenajări hidrotehnice  434 70.02.05.02 0,00         
Iluminat public şi electrificări 
rurale 435 70.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu gaze naturale în 
localităŃi 436 70.02.07 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte servicii în domeniile 
locuinŃelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  437 70.02.50 

10.728,73 3.599,65 3.059,13 869,39 3.200,56 

 438             
ProtecŃia mediului (rd.466+469) 439 74.02 41.500,00 3.599,65 14.072,59 8.121,13 15.706,63 
CHELTUIELI CURENTE (rd.441 
la 443 + 446) 440 01 41.500,00 3.599,65 14.072,59 8.121,13 15.706,63 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 441 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 442 20,00 41.500,00 3.599,65 14.072,59 8.121,13 15.706,63 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.444) 443 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri interne. (rd.448 la 
450) 447 55.01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe PHARE  448 55.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 449 55.01.12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte transferuri curente interne  450 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.452+458) 451 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.453) 452 71,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Maşini, echipamente si mijloace 
de transport 455 71.01.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 457 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.459) 458 72,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participare la capitalul social al 
societatilor comerciale 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.462) 461 79,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE (rd.463+464) 462 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rambursări de credite externe  463 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rambursări de credite interne  464 81.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Din total capitol 465             
Salubritate şi gestiunea 
deşeurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 41.500,00 3.599,65 14.072,59 8.121,13 15.706,63 

Salubritate 467 74.02.05.01 41.500,00 3.599,65 14.072,59 8.121,13 15.706,63 
Colectarea, tratarea şi 
distrugerea deşeurilor 468 74.02.05.02 

0,00         

Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale 469 74.02.06 0,00         

 470             
Partea a V-a ACłIUNI 
ECONOMICE 
(rd.472+494+518+537+569) 471 79.02 

121.239,00 293,79 6.199,72 15.875,75 98.869,74 

AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă (rd.488) 472 80.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.474 
la 476) 473 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 474 10,00 0,00         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 475 20,00 0,00         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.477) 476 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri 
interne.(rd.478+479) 477 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe de dezvoltare 478 55.01.13 0,00         
Alte transferuri curente interne 
  479 55.01.18 0,00         
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CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.481) 480 70,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.482) 481 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd. 483 la 486) 482 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 483 71.01.01 0,00         
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 484 71.01.02 

0,00         

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 485 71.01.03 0,00         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 486 71.01.30 

0,00         

Din total capitol 487             
Actiuni generale economice şi 
comerciale (rd.489 la 492) 488 80.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prevenire şi combatere inundaŃii 
şi gheŃuri 489 80.02.01.06 

0,00         

Stimulare întreprinderi mici şi 
mijlocii 490 80.02.01.09 0,00         

Programe de dezvoltare 
regionala  şi socială 491 80.02.01.10 0,00         

Alte cheltuieli pentru acŃiuni 
generale economice şi 
comerciale 492 80.02.01.30 

0,00         

 493             
Combustibili şi energie (rd.514 la 
516) 494 81.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.496 
la 498+500+503) 495 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 496 10,00 

0,00         

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 497 20,00 0,00         
TITLUL IV SUBVENłII (rd.499) 498 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 499 40.03 0,00         

TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.501) 500 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 502 51.01.01 0,00         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.504) 503 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 505 55.01.12 

0,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.507) 506 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.508) 507 71,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.509 la 512)  508 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 509 71.01.01 0,00         
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 510 71.01.02 

0,00         

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 511 71.01.03 0,00         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 512 71.01.30 0,00         

Din total capitol 513             
Energie termică 514 81.02.06 0,00         
AlŃi combustibili 515 81.02.07 0,00         
Alte cheltuieli privind combustibili 
şi energia 516 81.02.50 0,00         

 517             
Agricultura, silvicultura, 
piscicultura şi vânătoare (rd.533) 518 83.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd.520 
la 522) 519 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 520 10,00 

0,00         

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 521 20,00 0,00         
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.523) 522 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.524) 523 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 524 51.01.01 0,00         
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.526) 525 70,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.527) 526 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe(rd.528 la 531) 527 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 528 71.01.01 0,00         
Maşini, echipamente si mijloace 
de transport 529 71.01.02 

0,00         
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 530 71.01.03 

0,00         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 531 71.01.30 0,00         

Din total capitol 532             
Agricultura (rd.534+535) 533 83.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia plantelor şi carantina 
fitosanitară 534 

83.02.03.03 

 

0,00         

Alte cheltuieli în domeniul 
agriculturii  535 83.02.03.30 0,00         

 536             
Transporturi (rd.561+565+567) 537 84.02 116.539,00 293,79 4.199,72 13.714,66 98.330,83 
CHELTUIELI CURENTE (rd.539 
la 541+543+546) 538 01 

63.689,00 293,79 569,76 8.529,55 54.295,90 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL 539 10,00 886,00 205,38 183,42 173,88 323,32 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 540 20,00 62.803,00 88,41 386,34 8.355,67 53.972,58 
TITLUL IV SUBVENłII (rd.542) 541 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SubvenŃii pentru acoperirea 
diferenŃelor de preŃ şi tarif 542 40.03 0,00         

TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.544) 543 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.545) 544 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 545 51,01.01 0,00         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.547) 546 55 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Transferuri 
interne.(rd.548+549) 547 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi 
societăŃilor comerciale cu capital 
de stat 548 55.01.12 

0,00         

Alte transferuri curente interne 549 55.01.18 0,00         
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.551+557) 550 70,00 52.850,00 0,00 3.629,96 5.185,11 44.034,93 

TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.552) 551 71,00 

52.850,00 0,00 3.629,96 5.185,11 44.034,93 

Active fixe (rd.553 la 556)  552 71.01 52.850,00 0,00 3.629,96 5.185,11 44.034,93 
ConstrucŃii 553 71.01.01 52.850,00 0,00 3.629,96 5.185,11 44.034,93 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 554 71.01.02 

0,00         
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 555 71.01.03 

0,00         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 556 71.01.30 0,00         

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 
(rd.558) 557 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active financiare (rd.559) 558 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participare la capitalul social al 
societăŃilor comerciale 559 72.01.01 0,00         

Din total capitol 560             
Transport rutier (rd.562 la 564) 561 84.02.03 116.539,00 293,79 4.199,72 13.714,66 98.330,83 
Drumuri şi poduri 562 84.02.03.01 0,00         
Transport în comun 563 84.02.03.02 0,00         
Străzi  564 84.02.03.03 116.539,00 293,79 4.199,72 13.714,66 98.330,83 
Transport aerian (rd.566) 565 84.02.06 0,00         
AviaŃia civilă 566 84.02.06.02 0,00         
Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 567 84.02.50 

0,00         

 568             
Alte acŃiuni economice (rd.593 la 
597) 569 87.02 4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.571+572+575+579) 570 01 

4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 571 20,00 0,00         
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.573) 572 51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri curente (rd.574) 573 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferuri către instituŃii publice 574 52.01.01 0,00         
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.576) 575 55 4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 

A. Transferuri 
interne.(rd.577+578) 576 55.01 4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 

Fond Român de Dezvoltare 
Socială 577 55.01.15 0,00         

Alte transferuri curente interne  578 55.01.18 4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 
(rd.580) 579 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajutoare pentru daune provocate 
de calamităŃile naturale 580 59.02 0,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd. 582) 581 70,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITLUL X  ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.583) 582 71,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd. 584 la 587) 583 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 584 71.01.01 0,00         
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 585 71.01.02 0,00         

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 586 71.01.03 

0,00         

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 587 71.01.30 0,00         

OPERAłIUNI FINANCIARE 
(rd.589) 588 79,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 
(rd.590+591) 589 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Împrumuturi pentru instituŃii şi 
servicii publice sau activităŃi 
finanŃate integral din venituri 
proprii 590 80.03 

0,00         

Alte împrumuturi 591 80.30 0,00         
Din total capitol 592             
Fondul Român de Dezvoltare 
Socială  593 87.02.01 

0,00         

Zone libere 594 87.02.03 0,00         
Turism 595 87.02.04 0,00         
Proiecte de dezvoltare 
multifuncŃionale 596 87.02.05 4.700,00 0,00 2.000,00 2.161,09 538,91 

Alte acŃiuni economice 597 87.02.50 0,00         
 598             
VII. REZERVE, EXCEDENT / 
DEFICIT 599 96.02 0,00         

REZERVE  600 97.02 0,00         
EXCEDENT  601 98.02 0,00 76.283,87 29.348,03 29.928,66 -135.560,56 
DEFICIT 602 99.02 0,00         

 
PRIMAR DIRECTOR ADJ.ECONOMIC  

ANDREI IOAN CHILIMAN ANCA LUDU SEF SERV.BUGET EXECUTIE 
BUGETARA 

  STANILA MARILENA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli din 

surse extrabugetare ale Consiliului Local Sector 1 pe anul 2006 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi  

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic a Primăriei Sectorului 1; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

Contului de încheiere a exerciŃiului bugetar Conform OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale, art. 15, alin. (1), pct. b “Bugetele instituŃiilor publice, 

finanŃate integral sau parŃial din bugetele locale, se aprobă de 

către consiliile locale.“ 

 În temeiul art. 170, alin. (3) din Legea ÎnvăŃământului nr. 

84/1995, republicată “InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ pot 

beneficia şi de alte surse de venituri dobândite în condiŃiile legii: 

venituri proprii, donaŃii, sponsorizări şi taxe de la persoane fizice şi 

juridice. Veniturile dobândite din sursele menŃionate se 

gestionează şi se utilizează integral la nivelul instituŃiilor şi 

unităŃilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, 
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fără vărsăminte la bugetul de stat, bugete locale şi fără a afecta 

alocaŃiile bugetare. 

 łinând seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice ; 

 Având în vedere prevederile Ordinului Secretariatului de Stat 

pentru HandicapaŃi nr. 79/2002 privind stabilirea costului mediu 

lunar de întreŃinere, ale Hotărârii Guvernului României nr. 

532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului 

contribuŃiei de întreŃinere în instituŃiile de asistenŃă socială, 

datorată de persoanele asistate sau de susŃinătorii legali ai 

acestora, precum şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 

503/2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza cărora 

se stabileşte contribuŃia  lunară de întreŃinere datorată de 

persoanele asistate sau de susŃinătorii legali ai acestora, aflate în 

instituŃiile de protecŃie specială a persoanelor cu handicap;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităŃile 

bugetare, cu modificările şi completările ulterioare  

 Conform art. 13 din Hotărârea Guvernului României nr. 

538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat “InstituŃiile de 

învăŃământ preuniversitar de stat pot utiliza pe lângă finanŃarea 

proporŃională şi finanŃarea complementară şi alte surse de venituri 

realizate în condiŃiile legii şi anume : 

- venituri proprii provenite din activitatea de 

producŃie (ferme agricole, ateliere şcoală, etc.), 

prestări de servicii ; 

- taxe de la persoane fizice şi juridice ; 
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- venituri din închirieri de spaŃii ; 

- donaŃii ; 

- sponsorizări ; 

- alte venituri realizate din activitatea de 

învăŃământ, activităŃi cultural-educative ale 

căminelor şi internatelor pentru preşcolari şi 

elevi ; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) şi art. 1207, lit. „b”  din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli din 

surse extrabugetare ale Consiliului Local al Sectorului 1, pe anul  

2006 ( anexa 1,) 16.642 mii lei. 

 

 Veniturile din surse extrabugetare ale bugetului Consiliului  

Local al Sectorului 1, pe anul 2006 sunt în sumă de 16.642 mii lei, 

din care : 

-Venituri A.D.P. Sector 1 = 1.770 mii lei 

-Venituri ÎnvăŃământ Preuniversitar de Stat  = 10.505 mii lei 

-Venituri DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi Protectia 

Copilului – asistenŃă acordată persoanelor = 2.902 mii lei 

-A.F.I.U.S.P.= 412 mii lei 

-DonaŃii şi sponsorizări = 1.053 mii lei 
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 Cheltuielile din sursele extrabugetare ale bugetului  

Consiliului Local al Sectorului 1, pe anul  2006 sunt în sumă de 

16.642 mii lei, din care : 

-Cheltuieli totale 16.642 mii lei, din care : 

 -.cheltuieli curente 15.321 mii lei 

 - cheltuieli de personal 1.678,50 mii lei  

 - cheltuieli materiale 13.642,50 mii lei 

 - cheltuieli de capital 1.321 mii lei 

 

 Detalierea cheltuielilor pe categorii de cheltuieli, pe capitole, 

articole şi aliniate sunt prezentate în Anexa nr.2. 

 

 Art. 2 Se aprobă lista de investiŃii (anexa nr.3) în sumă de 

1.321 mii lei. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, Serviciul Secretariat General, AudienŃe, AdministraŃia 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi 

serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 429/19.12.2006 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  
7nr. 42919.12.2006 

 
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUłIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂłILOR FINANłATE INTEGRAL 

SAU PARłIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL ____2006_________ 
Buget rectificat DECEMBRIE  

 Mii ron 
D E N U M I R E A 

I N D I C A T O R I L O R 
Cod  
rând 

Cod 
indicator 

Realizări 2006 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29) 
 

1 
00.10 16.642,00 4.602,00 3.883,00 3.114,00 5.043,00 

I. VENITURI CURENTE (rd.3) 
 

2 
00.10 16.230,00 4.496,00 3.794,00 3.020,00 4.920,00 

C. VENITURI NEFISCALE 
(rd.4+9) 

3 
 16.230,00 4.496,00 3.794,00 3.020,00 4.920,00 

C1. VENITURI DIN 
PROPRIETATE (rd.5) 

4 
 1.393,00 363,00 350,00 420,00 260,00 

Venituri din proprietate (rd.6 la 
rd.8) 

5 
30.10 1.393,00 363,00 350,00 420,00 260,00 

Venituri din concesiuni şi 
închirieri 

6 
30.10.05 1.393,00 363,00 350,00 420,00 260,00 

Venituri din utilizarea păşunilor 
comunale 

7 
30.10.09 0,00     

Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 0,00     
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (rd.10+20+22+24) 

9 
 14.837,00 4.133,00 3.444,00 2.600,00 4.660,00 

Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităŃi (rd.11 la rd.19) 

10 
33.10 13.784,00 3.886,00 3.164,00 2.413,00 4.321,00 

Taxe şi alte venituri in învăŃământ 11 33.10.05 1.226,00 327,00 353,00 204,00 342,00 
Venituri din prestări de servicii 12 33.10.08 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
ContribuŃia de întreŃinere a 
persoanelor asistate 

13 
33.10.13 2.902,00 180,00 436,00 596,00 1.690,00 

ContribuŃia elevilor şi studenŃilor 
pentru internate, cămine şi 
cantine 

14 

33.10.14 3.912,00 1.189,00 1.084,00 623,00 1.016,00 
Venituri din valorificarea 
produselor obŃinute din activitatea 
proprie sau anexă 

15 

33.10.16 76.00 16.00 23.00 29.00 8.\00 
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Venituri din organizarea de 
cursuri de calificare şi conversie 
profesională, specializare şi 
perfecŃionare 

16 

33.10.17 0.00,     
Venituri din serbări şi spectacole 
şcolare, manifestări culturale, 
artistice şi sportive 

17 

33.10.19 0.00     
Venituri din contractele încheiate 
cu casele de asigurări sociale de 
sănătate 

18 

33.10.21 0.00     
Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităŃi 

19 
33.10.50 5.468,00 2.124,00 1.218,00 911,00 1.215,00 

Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise (rd.21) 

20 
34.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări permise 

21 
34.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenzi, penalităŃi şi confiscări 
(rd.23) 

22 
35.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte amenzi, penalităŃi şi 
confiscări 

23 
35.10.50      

Diverse venituri (rd.25) 24 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte venituri 25 36.10.50 0,00 0,00       
TRANSFERURI VOLUNTARE, 
ALTELE DECÂT SUBVENłII 

 
37.10 1.053,00 247,00 280,00 187,00 339,00 

DonaŃii şi sponsorizări  37.10.01 1.053,00 247,00 280,00 187,00 339,00 
II. VENITURI DIN CAPITAL 
(rd.27)   

26 
 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 

Venituri din valorificarea unor 
bunuri (rd.28) 

27 
39.10 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 

Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituŃiilor publice 

28 
39.10.01 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 

IV. SUBVENłII (rd.30) 29  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SubvenŃii de la alte administraŃii 
(rd.31) 

30 
43.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SubvenŃii pentru instituŃii publice 31 43.10.09      
 32       
 33       
TOTAL CHELTUIELI 
(rd.49+63+90+106+132+148+165
+180+195+209) 

34 

 16.642,00 3.666,18 4.173,09 2.977,38 5.825,35 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.50+64+91+107+133+149+166
+181+196+210) 

35 
01 

15.321,00 3.602,18 3.934,79 2.908,50 4.875,53 
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TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
(rd.51+65+92+108+134+150+167
+182+197+211) 

36 

10,00 

1.678,50 720,89 350,28 222,20 385,13 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 
(rd.52+66+93+109+135+151+168
+183+198+212+) 

37 
20.00 

13.642,50 2.881,29 3.584,51 2.686,30 4.490,40 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.53+67+94+110+136+152+169
+184+199+213) 

38 
70.00 

1.321,00 64,00 238,30 68,88 949,82 
'TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 
(rd.54+68+95+111+137+153+170
+185+200+214) 

39 

71.00 

1.321,00 64,00 238,30 68,88 949,82 
Active fixe 
(rd.55+69+96+112+138+154+171
+186+201+215) 

40 
71.01 

1.321,00 64,00 238,30 68,88 949,82 
ConstrucŃii 41 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

42 
71.01.02 602,00 2,00 0,00 0,00 600,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

43 
71.01.03 619,00 62,00 225,00 68,88 263,12 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

44 
71.01.30 100,00 0,00 13,30 0,00 86,70 

TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT (rd.223) 

45 90.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Excedent (rd.224) 46 92 0-.00 935.82 -290.09 136.62 -782.35 
        
AUTORITĂłI PUBLICE ŞI 
ACłIUNI EXTERNE 

 51.10 
     

AutorităŃi executive şi legislative 47 51.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AutorităŃi legislative 48 51.10.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte servicii publice generale 
(rd.61) 

49 
54.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.51+52) 

50 01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

51 
10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 52 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.54) 

53 70.00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.55) 

54 
71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

55 
71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ConstrucŃii 56 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

57 
71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

58 
71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

59 
71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 60       
Servicii publice comunitare de 
evidenŃă a persoanelor 

61 
54.10.10 0.00     

 62       
ÎnvăŃământ 
(rd.75+78+82+83+85+88) 

63 
65.10 11.558,00 3.250,00 3.188,00 2.086,00 3.034,00 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.65+66) 

64 
01 10.957,00 3.186,00 2.963,00 2.037,00 2.771,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

65 
10.00 1.265,00 646,00 276,00 141,00 202,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20.00 9.692,00 2.540,00 2.687,00 1.896,00 2.569,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.68) 

67 
70.00 601,00 64,00 225,00 49,00 263,00 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.69) 

68 
71.00 601,00 64,00 225,00 49,00 263,00 

Active fixe (rd.70+..+73) 69 71.01 601,00 64,00 225,00 49,00 263,00 
ConstrucŃii 70 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

71 
71.01.02 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

72 
71.01.03 599,00 62,00 225,00 49,00 263,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

73 
71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 74       
ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 
(rd.76+77) 

75 
65.10.03 5.079,00 1.499,00 1.361,00 801,00 1.418,00 

ÎnvăŃământ preşcolar 76 65.10.03.01 4.833,00 1.371,00 1.305,00 791,00 1.366,00 
Învatamânt primar 77 65.10.03.02 246,00 128,00 56,00 10,00 52,00 
ÎnvăŃământ secundar (rd.79 la 
rd.81) 

78 
65.10.04 6.254,00 1.690,00 1.755,00 1.249,00 1.560,00 

ÎnvăŃământ secundar inferior    79 65.10.04.01 747,00 264,00 172,00 171,00 140,00 
ÎnvăŃământ secundar superior    80 65.10.04.02 5.186,00 1.334,00 1.453,00 1.018,00 1.381,00 
ÎnvăŃământ profesional 81 65.10.04.03 321,00 92,00 130,00 60,00 39,00 
ÎnvăŃământ postliceal 82 65.10.05 178,00 49,00 52,00 29,00 48,00 
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ÎnvăŃământ  nedefinibil prin nivel 
(rd.84) 

83 
65.10.07 47,00 12,00 20,00 7,00 8,00 

ÎnvăŃământ special 84 65.10.07.04 47,00 12,00 20,00 7,00 8,00 
Servicii auxiliare pentru educaŃie 
(rd.86+87) 

85 
65.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internate şi cantine pentru elevi  86 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte servicii auxiliare 87 65.10.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 

88 
65.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 89       
Sănătate (rd.102) 90 66.10                        0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.92+93) 

91 
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

92 
10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 93 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.95) 

94 
70.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.96) 

95 
71.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd.97+..+100) 96 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 97 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

98 

71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

99 
71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

100 
71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 101       
Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăŃii (rd.103+104) 

102 
66.10.50      

Creşe 103 66.10.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 104 66.10.50.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 105 

      
Cultură, recreere şi religie 
(rd.118+128+130) 

106 
67.10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.108+109) 

107 
01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

108 
10.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII 109 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 168

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.111) 

110 
70.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.112) 

111 
71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe (rd.113+..+116) 112 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ConstrucŃii 113 71.01.01 0.00     
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

114 
71.01.02 0.00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

115 
71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

116 
71.01.30 0.00     

Din total capitol: 117       
Servicii culturale (rd.119 la 127) 118 67.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Muzee 119 67.10.03.03 0.00     
InstituŃii publice de spectacole şi 
concerte 

120 
67.10.03.04 0.00     

Şcoli populare de artă şi meserii 121 67.10.03.05 0.00     
Case de cultură 122 67.10.03.06 0.00     
Cămine culturale 123 67.10.03.07 0.00     
UniversităŃi populare 124 67.10.03.09 0.00     
Presa 125 67.10.03.10 0.00     
Edituri 126 67.10.03.11 0.00     
Alte servicii culturale 127 67.10.03.30 0.00     
Servicii recreative şi sportive 
(rd.129) 

128 
67.10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sport 129 67.10.05.01 0.00     
Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei 

130 
67.02.50 0.00     

 131       
Asigurări şi asistenŃă socială 
(rd.144+145) 

132 
68.10 2,902.00 180.00 436.00 596.00 1,690.00 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.134+135) 

133 
01 2,902.00 180.00 436.00 596.00 1,690.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

134 
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 135 20 2,902.00 180.00 436.00 596.00 1,690.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.137) 

136 
70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.138) 

137 
71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe (rd.139+..+142) 138 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ConstrucŃii 139 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

140 
71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

141 
71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

142 
71.01.30 0.00 0.00o 0.00 O.00 0.00 

Din total capitol: 143       
AsistenŃa acordată persoanelor în 
vârstă 

144 
68.10.04 2,902.00 180.00 436.00 596.00 1,690.00 

AsistenŃa socială în caz de boli şi 
invalidităŃi (rd.146) 

145 
68.10.05 0.00 0.00o 0.00 O.00 0.00 

AsistenŃa socială în caz de 
invaliditate 

146 
68.10.05.02 0.00 0.00o 0.00 O.00 0.00 

 147       
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică (rd.160+162+163) 

148 
70.10 1.770,00 130,18 460,09 201,38 978,35 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.150+151) 

149 
01 1.050,00 130,18 446,79 181,50 291,53 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

150 
10.00 413,50 74,89 74,28 81,20 183,13 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 151 20 636,50 55,29 372,51 100,30 108,40 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.153) 

152 
70.00 720,00 0,00 13,30 19,88 686,82 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.154) 

153 
71.00 720,00 0,00 13,30 19,88 686,82 

Active fixe (rd.155+..+158) 154 71.01 720,00 0,00 13,30 19,88 686,82 
ConstrucŃii 155 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

156 
71.01.02 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

157 
71.01.03 20,00 0,00 0,00 19,88 0,12 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

158 
71.01.30 100,00 0,00 13,30 0,00 86,70 

Din total capitol: 159       
LocuinŃe (rd.161) 160 70.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dezvoltarea sistemului de 
locuinŃe 

161 
70.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii şi dezvoltare publică 
162 

71.10.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte servicii în domeniile 
locuinŃelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  

163 

70.10.50 1.770,00 130,18 460,09 201,38 978,35 
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 164       
AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă (rd.177) 

165 
80.10 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.167+168) 

166 
01 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

167 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 168 20 412,00 106,00 89,00 94,00 123,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.170) 

169 
70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.171) 

170 71,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active fixe (rd.172+..+175) 171 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 172 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente si mijloace 
de transport 

173 
71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

174 
71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

175 
71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol: 176       
AcŃiuni generale economice şi 
comerciale (rd.178) 

177 
80.10.01 412.00 106.00 89.00 94.00 123.00 

Alte cheltuieli pentru acŃiuni 
generale economice şi 
comerciale 

178 

80.10.01.30 412.00 106.00 89.00 94.00 123.00 
 179       
Agricultura, silvicultura, 
piscicultura şi vânătoare (rd.192) 

180 
83.10 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.182+183) 

181 
01 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

182 

02 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 183 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.185) 

184 
70.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.186) 

185 
71.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Active fixe (rd.187+..+190) 186 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ConstrucŃii 
 

187 
71.01.01 0.00     
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Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

188 
71.01.02 0.00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

189 
71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

190 
71.01.30 0.00     

Din total capitol: 191       
Agricultura (rd. 193) 192 83.10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Alte cheltuieli în domeniul 
agriculturii 

193 
83.10.03.30 0,00         

 194       
Transporturi (rd.207) 195 84.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.197+198) 

196 
01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

197 
02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 198 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.200) 

199 
70.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.201) 

200 
71.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Active fixe (rd.202+..+205) 201 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 202 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 

203 
71.01.02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

204 
71.01.03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

205 
71.01.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Din total capitol: 206  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 

207 
84.10.50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 208  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Alte acŃiuni economice (rd.221) 209 87.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.211+212) 

210 
01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

211 
02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 212 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 
214) 

213 
70.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE (rd.215) 

214 
71.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Active fixe (rd.216+..+219) 215 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ConstrucŃii 216 71.01.01      
Maşini, echipamente;şi mijloace 
de transport 

217 
71.01.02      

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

218 
71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 

219 
71.01.30 0.00     

Din total capitol: 220  0.00     
Alte acŃiuni economice 221 87.10.50 0.00     
 222  0.00     
VII. REZERVE, EXCEDENT / 
DEFICIT 

223 
96.10 0.00     

EXCEDENT  224 98.10 0.00 935.82 -290.09 136.62 -782.35 

 
PRIMAR, DIRECTOR ADJ. ECONOMIC,  

ANDREI IOAN CHILIMAN DORINELA ANCA LUDU ŞEF SERV.BUGET EXECUłIE 
BUGETARĂ, 

  STĂNILĂ MARILENA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea sumei alocate din fondul de rulment pentru 

investiŃii ce se vor realiza de către instituŃii subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic şi de DirecŃia de InvestiŃii; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 54, alin. (3) şi (4) din OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanŃele 

publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) şi art. 1207, lit.”b” 

din Legea nr. 215/2001  privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă rectificarea sumei alocate din fondul de 

rulment constituit la sfârşitul anului 2005 în vederea efectuării unor 
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cheltuieli de capital, suma totală alocată fiind de 109.149.740 lei, 

conform Anexelor nr. 1, 2 si 3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 430/19.12.2006 
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Anexa 1 la Hot. 430/19.12.2006 

Preşedinte de şedinŃă 

Adrian Oghină 

 

Veniturile şi cheltuielile evidenŃiate în afara bugetului local pe anul 2006 

CENTRALIZATOR 

Buget rectificat DECEMBRIE 
 

                                                                                                                             
-mii RON- 

 

DENUMIREA 

INDICATORILOR 

Cod 

Ran

d 

Cod 

indicator 

PREVEDERI 2006 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

TOTAL VENITURI (rd. 2) 1  109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
I. VENITURI CURENTE (rd. 3) 

2 
 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4) 

3 
 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (rd. 5) 4 

 
109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 

Diverse venituri (rd. 6 la 11) 

5 
36.11 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
Taxe speciale 

6 
36.11.07 0.00     
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Amortizare mijloace fixe 

7 
36.11.08 0.00     

Depozite speciale pentru 
construcŃii de locuinŃe 8 

36.11.09 0.00     

Fondul de risc 

9 
36.11.10 0.00     

Fond de rulment 

10 
36.11.11 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
Alte venituri 

11 
36.11.50 0.00     

 

12 
 0.00     

TOTAL CHELTUIELI 
(rd. 31+46+65+91+109+139+161 
+182+199+215+230) 

13 
 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd. 32+47+66+92+110+140+162 
+183+200+216+231) 

14 
01 0.00     

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
(rd. 33+48+67+93+111+141+163 
+184+201+217+232) 

15 
10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
(rd. 34+49+68+94+112+142+164 
+185+202+218+233) 

16 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd. 35+50+69+113+143+165+186 
+203+219+234) 

17 
70 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
TITLUL X ACTIVE 
NEFINANCIARE 
(rd. 36+51+70+96+114+144+166 
+187+204+220+235) 

18 
71 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
Active fixe 
(rd. 37+52+71+97+115+145+167 
+188+205+221+236) 

19 
71.01 

109.149,74 2.215,25 17.176,69 17.546,64 72.211,16 
ConstrucŃii 

20 
71.01.01 0.00     

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 21 

71.01.02 0.00     
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 22 

71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 23 

71.01.30 0.00     

OPERAłIUNI FINANCIARE 

24 
79 0.00     

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.57) 

25 
80 0.00     

Fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă (rd.59) 

26 
80.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VII.REZERVE, EXCEDENT 
/DEFICIT (rd. 250) 27 

96.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EXCDENT (rd. 251) 

28 
98.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEFICIT (rd. 252) 

29 
99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

30 
      

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe 
(rd. 43) 31 

51.11 
14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 

CHELTUIELI CURENTE  
(rd. 33+34) 

 
32 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 33 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

34 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 37) 

35 
70 

14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 
TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 37) 36 

71 
14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 

Active fixe (rd. 38+41) 

37 
71.01 

14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 
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ConstrucŃii 

38 
71.01.01 

3.475,28 52,87 9,98 26,29 3.386,14 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 39 

71.01.02 
8.676,00 600,00 1.500,00 1.800,00 4.776,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 40 

71.01.03 
1.402,94 0,00 27,18 21,00 1.354,76 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 41 

71.01.30 
1.371,00 0,00 39,60 0,00 1.331,40 

Din total capitol 

42 
      

AutorităŃi executive şi legislaŃie (rd. 
44) 43 

51.11.01 
14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 

AutorităŃi executive 

44 
51.11.01.03 

14.925,22 652,87 1.576,76 1.847,29 10.848,30 
 

45 
      

Alte servicii publice generale  
(rd.61 la 63) 46 

54.11 
2.172,70 0,00 246,10 513,16 1.413,44 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.48+49) 47 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 48 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

49 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 51) 

50 
70 

2.172,70 0,00 246,10 513,16 1.413,44 
TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 52) 51 

71 
2.172,70 0,00 246,10 513,16 1.413,44 

Active fixe (rd. 53+56) 

52 
71.01 

2.172,70 0,00 246,10 513,16 1.413,44 
ConstrucŃii 

53 
71.01.01 

19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 
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Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 54 71.01.02 1.550,00 0,00 116,00 275,00 1.159,00 
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 55 71.01.03 309,70 0,00 99,10 119,16 91,44 
Alte active fixe  
(inclusiv reparaŃii capitale) 56 71.01.30 294,00 0,00 31,00 100,00 163,00 
OPERAłIUNI FINANCIARE (rd. 
58) 57 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd. 
59) 58 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă 

59 
80.08 0,00         

Din total capitol 

60 
      

Fond de rulment 

61 54.11.08 0,00   0,00   0,00 
Servicii publice comunitare de 
evidenŃă a persoanelor 62 54.11.10 297,70 0,00 76,10 119,16 102,44 
Alte servicii publice generale 

63 54.11.50 1.875,00 0,00 170,00 394,00 1.311,00 
 

64 
      

ÎnvăŃământ (rd. 77+80+84+85+87) 

65 

65.11 

 
12,000.00 0.00 9,489.00 1,432.00 1,079.00 

CHELTUIELI CURENTE (rd. 
67+68) 66 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 67 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

68 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 70) 

69 
70 12,000.00 0.00 9,489.00 1,432.00 1,079.00 
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TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 52) 70 

71 12,000.00 0.00 9,489.00 1,432.00 1,079.00 

Active fixe (rd. 72+   +75) 

71 
71.01 12,000.00 0.00 9,489.00 1,432.00 1,079.00 

ConstrucŃii 

72 
71.01.01 11,507.00 0,00 8,996.00 1,432.00 1,079.00 

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 73 

71.01.02 0.00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 74 

71.01.03 493,00 0,00 493,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 75 

71.01.30 0,00     

Din total capitol 

76 
      

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (rd. 
78+79) 77 

65.11.03 
4.165,00 0,00 3.828,00 265,00 72,00 

ÎnvăŃământ preşcolar 

78 
65.11.03.01 

3.199,00 0,00 2.862,00 265,00 72,00 
ÎnvăŃământ primar 

79 
65.11.03.02 

966,00 0,00 966,00 0,00 0,00 
ÎnvăŃământ secundar (rd. 81 la 83) 

80 
65.11.04 

7.640,00 0,00 5.651,00 1.167,00 822,00 
ÎnvăŃământ secundar inferior 

81 
65.11.04.01 

2.229,00 0,00 2.120,00 0,00 109,00 
ÎnvăŃământ secundar superior 

82 
65.11.04.02 

5.411,00 0,00 3.531,00 1.167,00 713,00 
ÎnvăŃământ profesional 

83 
65.11.04.03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÎnvăŃământ postliceal 

84 
65.11.05 

0,00         
ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel 
( rd. 86) 85 

65.11.07 
195,00 0,00 10,00 0,00 185,00 
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ÎnvăŃământ special 

86 
65.11.07.04 

195,00 0,00 10,00 0,00 185,00 
Servicii auxiliare pentru educaŃie  
(rd. 88+89) 87 

65.11.11 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Internate şi cantine pentru elevi 

88 
65.11.11.03 

0,00         
Alte servicii auxiliare 

89 
65.11.11.30 

0,00         
 

90 
      

Sănătate 

91 
66.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (rd. 
67+68) 92 

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 93 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

94 
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 70) 

95 
70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 96) 96 

71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Active fixe (rd. 98+101) 

97 
71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ConstrucŃii 

98 
71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 99 

71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 100 

71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 101 

71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Din total capitol 

102 
      

Servicii medicale în unităŃi sanitare 
cu paturi (rd. 104) 103 

66.11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spitale generale 
 104 

66.11.06.01 0.00     

Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii 
(rd.106+107) 105 

66.11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Creşe  

106 
66.11050.03 0.00     

Alte instituŃii 

107 
66.11.50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

108 
      

Cultură, recreere şi religie 
(rd.121+132+136+137) 109 

67.11 
16.231,72 113,80 1.220,05 2.655,50 12.242,37 

CHELTUIELI CURENTE  
(rd. 111+112) 110 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 111 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

112 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd.114) 113 

70 
16.231,72 113,80 1.220,05 2.655,50 12.242,37 

TITLUL X ACTIVE       
NEFINACIARE (rd. 115) 114 

71 
16.231,72 113,80 1.220,05 2.655,50 12.242,37 

Active fixe (rd. 116+119) 

115 
71.01 

16.231,72 113,80 1.220,05 2.655,50 12.242,37 
ConstrucŃii 

116 
71.01.01 

8.866,92 113,80 567,33 1.507,64 6.678,15 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 117 

71.01.02 
3.803,80 0,00 354,22 282,69 3.166,89 
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Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 118 

71.01.03 
129,10 0,00 0,00 117,86 11,24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 119 

71.01.30 
3.431,90 0,00 298,50 747,31 2.386,09 

Din total capitol 

120 
      

Servicii culturale (rd. 122 la 131) 

121 
67.11.03 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale 122 

67.11.03.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muzee 

123 
67.11.03.03      

InstituŃii publice de spectacole şi 
concerte 124 

67.11.03.04 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

Şcoli populare de artă şi meserii 

125 
67.11.03.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Case de cultură 

126 
67.11.03.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cămine culturale 

127 
67.11.03.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centre pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiŃionale 128 

67.11.03.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consolidarea şi restaurarea 

monumentelor istorice 
129 

67.11.03.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Centre culturale 
130 

67.11.03.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte servicii culturale 
131 

67.11.03.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicii recreative şi sportive  

(rd. 133 la 135) 
132 

67.11.05 

10.609,70 0,00 709,55 1.885,38 8.014,77 

Sport 
133 

67.11.05.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tineret 
134 

67.11.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, 

zone verzi, baze sportive şi de 

agrement 

135 
67.11.05.03 

10.609,70 0,00 709,55 1.885,38 8.014,77 

Servicii religioase 
136 

67.11.06 
5.562,02 113,80 510,50 770,12 4.167,60 

Alte servicii în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei 
137 

67.11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
138 

      

Asigurări şi asistenŃă socială 

(rd.151+152+154+155+156+159) 
139 

68.11 8,870.00 439.00 2,951.00 3,108.00 2,372.00 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd.141+142) 140 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 141 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

142 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
 (rd. 144) 143 

70 8,870.00 439.00 2,951.00 3,108.00 2,372.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd.145) 144 

71 8,870.00 439.00 2,951.00 3,108.00 2,372.00 

Active fixe (rd. 146+149) 

145 
71.01 8,870.00 439.00 2,951.00 3,108.00 2,372.00 

ConstrucŃii 

146 
71.01.01 

4.445,00 433,00 1.050,00 1.244,00 1.718,00 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 147 

71.01.02 
2.121,53 0,00 2,60 39,40 2.079,53 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 148 

71.01.03 
650,47 0,00 47,40 300,60 302,47 
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Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 149 

71.01.30 
1.653,00 6,00 15,00 121,00 1.511,00 

Din total capitol 

150 
      

AsistenŃă acordată persoanelor în 

vârstă 
151 

68.11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AsistenŃă în caz de boli şi 

invalidităŃi (rd. 153) 
152 

68.11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AsistenŃă socială în caz de 

invaliditate 
153 

68.11.05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AsistenŃă socială pentru familie şi 

copii 
154 

68.11.06 8,870.00 439.00 2,951.00 3,108.00 2,372.00 

Ajutoare pentru locuinŃe 
155 

68.11.10 0.00     

Prevenirea excluderii sociale 

(rd.157+158) 
156 

68.11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ajutor social 
157 

68.11.15.01 0.00     

Cantine de ajutor social 
158 

68.11.15.02 0.00     

Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenŃei sociale 
159 

68.11.50 0.00     

 
160 

      

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică 

(rd.173+175+178+179+180) 

161 
70.11 

7.255,10 271,78 368,70 1.180,58 5.434,04 
CHELTUIELI CURENTE (rd. 
163+164) 162 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 186

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 163 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

164 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(rd. 166) 165 

70 
7.255,10 271,78 368,70 1.180,58 5.434,04 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 167) 166 

71 
7.255,10 271,78 368,70 1.180,58 5.434,04 

Active fixe (rd. 168+171) 

167 
71.01 

7.255,10 271,78 368,70 1.180,58 5.434,04 
ConstrucŃii 

168 
71.01.01 

7.235,10 271,78 368,70 1.180,58 5.414,04 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 169 

71.01.02 
20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 170 

71.01.03 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 171 

71.01.30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Din total capitol 

172 
      

LocuinŃe (rd.174) 
173 

70.11.03 
270,00 72,90 0,00 0,00 197,10 

Dezvolatarea sistemului de 

locuinŃe 
174 

70.11.03.01 

270,00 72,90 0,00 0,00 197,10 

Alimentare cu apă şi amenajări 

hidrotehnice (rd.176+177) 
175 

70.11.05 

5.930,10 198,88 267,88 1.151,70 4.311,64 

Alimentare cu apă 
176 

70.11.05.01 
2.100,00 198,88 164,65 35,36 1.701,11 

Amenajări hidrotehnice 
177 

70.11.05.02 
3.830,10 0,00 103,23 1.116,34 2.610,53 

Iluminat public şi electrificări rurale 
178 

70.11.06 
1.055,00 0,00 100,82 28,88 925,30 
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Alimentare cu gaze naturale în 

localităŃi 
179 

70.11.07 

0,00         

Alte servicii în domeniile 

locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale 

180 
70.11.50 

0,00         

 
181 

      

ProtecŃia mediului (rd. 194+197) 
182 

74.11 
3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 

CHELTUIELI CURENTE 
(rd. 184+185) 183 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 184 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

185 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(rd. 187) 186 

70 
3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd.188) 187 

71 
3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 

Active fixe (rd. 189+192) 

188 
71.01 

3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 
ConstrucŃii 

189 
71.01.01 

3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 190 

71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 191 

71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 192 

71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Din total capitol 

193 
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Salubritate şi gestiunea deşeurilor 

(rd.195+196) 
194 

74.11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salubritate 
195 

74.11.05.01 0.00     

Colectarea, tratarea apelor 

reziduale 
196 

74.11.05.02 0.00     

Canalizarea şi tratarea apelor 

reziduale 
197 

74.11.06 

3.424,00 288,27 399,84 108,96 2.626,93 
 

198 
      

AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă (rd. 211) 199 

80.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI CURENTE 
 (rd. 201+202) 200 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 201 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

202 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL 
(rd. 204) 203 

70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 205) 204 

71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe (rd. 206+209) 

205 
71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ConstrucŃii 

206 
71.01.01 0.00     

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 207 

71.01.02 0.00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 208 

71.01.03 0.00     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 209 

71.01.30 0.00     
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Din total capitol 
210 

      

AcŃiuni generale , economice şi 

comerciale (rd. 212+213) 
211 

80.11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prevenire şi combatere inundaŃii şi 

gheŃuri 
212 

80.11.01.06 0.00     

Programe de dezvoltare regională 

şi socială 
213 

80.11.01.10 0.00     

 
214 

      

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare (rd. 227) 
215 

83.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHELTUIELI CURENTE  
(rd. 217+218) 216 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 217 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

218 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(rd. 220) 219 

70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 221) 220 

71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Active fixe  (rd. 222+225) 

221 
71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ConstrucŃii 

222 
71.01.01 0.00     

Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 223 

71.01.02 0.00     

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 224 

71.01.03 0.00     
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Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 225 

71.01.30 0.00     

Din total capitol 

226 
      

Agricultură (rd. 228) 
227 

83.11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte cheltuieli în domeniul 

agriculturii 
228 

83.11.03.30 0.00     

 
229 

      

Transporturi (rd. 242+246+248) 
230 

84.11 
44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 

CHELTUIELI CURENTE 
 (rd. 232+233) 231 

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 232 

10 0.00     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

233 
20 0.00     

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(rd. 235) 

 
234 

70 

44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 
TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE 
(rd. 236) 235 

71 
44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 

Active fixe (rd. 237+240) 

236 
71.01 

44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 
ConstrucŃii 

237 
71.01.01 

44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 
Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport 238 

71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 239 

71.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale) 240 

71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Din total capitol 

241 
      

Transport rutier (rd. 243 la 245) 
242 

84.11.03 
44.271,00 449,53 2.761,24 8.104,15 32.956,08 

Drumuri şi poduri 
243 

84.11.03.01 
1.200,00 255,03 297,37 0,00 647,60 

Transport în comun 
244 

84.11.03.02 0.00     

Străzi 
245 

84.11.03.03 
43.071,00 194,50 2.463,87 8.104,15 32.308,48 

Transport aerian (rd.247) 
246 

84.11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AviaŃia civilă 
247 

84.11.06.02 0.00     

Alte cheltuieli în domeniul 

transporturilor 
248 

84.11.50 0.00     

 
249 

      

VII. REZERVE, EXCEDENT 

/DEFICIT 
250 

96.11 0.00     

EXCEDENT 
251 

98.11 0.00     

DEFICIT 
252 

99.11 0.00     

 
 

PRIMAR 

 
 

DIRECTOR ADJ.ECONOMIC 

 

ANDREI IOAN CHILIMAN ANCA LUDU ŞEF SERV.BUGET EXECUłIE 
BUGETARĂ 

  STĂNILĂ MARILENA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale aparatului de specialitate  

al Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr.118/2002 ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 372/19.10.2006 privind aprobarea Statului de 

funcŃii, Organigramei şi Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare ale aparatului propriu de specialitate al primarului 

Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 privind 

protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi 

din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii şi ale Legii nr. 
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188/1999, republicată privind Statutul funcŃionarilor publici cu 

modificările şi completările ulterioare,; 

 În baza prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 

85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi 

instituŃiile publice;  

 În temeiul prevederilor art. 68 alin. (5) lit. ”e” şi art. 1207, alin. 

(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 

1 privind aprobarea Organigramei şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 

1 îşi încetează valabilitatea. 
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 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

întregul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 431/19.12.2006 
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Anexa nr.2  

la Hotărârea Consiliului Local nr. 431/19.12.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

CAPITOLUL I - DispoziŃii Generale 

 

 Art. 1 Aparatul propriu al Primăriei Sectorului 1 funcŃionează 

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, în 

organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiŃiilor de 

operativitate şi eficienŃă. 

 Primarul conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 în 

condiŃiile prevăzute de art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

republicată. În exercitarea atribuŃiilor sale, primarul emite dispoziŃii 

care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinŃa persoanelor 

interesate. 

 Primarul deleagă Viceprimarului exercitarea unora dintre 

atribuŃiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art. 70 din Legea 

nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Noua structură organizatorică a aparatului propriu cuprinde 8 

DIRECłII, coordonate de câte un DIRECTOR EXECUTIV, o 

DIRECłIE GENERALĂ, coordonată de un DIRECTOR GENERAL 
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şi structura condusă de ARHITECTUL ŞEF, în a căror subordine 

funcŃionează servicii şi birouri. 

 DIRECłIA / DIRECłIA GENERALĂ nu va putea avea mai 

puŃin de 15 posturi de execuŃie în subordine. 

 Directorii Executivi se subordonează primarului şi 

viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă. 

Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de 

autorităŃile administraŃiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura 

ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită 

atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii 

şi birouri. 

 

CAPITOLUL II - AtribuŃiile personalului cu funcŃia de Director 

Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef 

 

 Art. 2 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef din aparatul Primăriei Sectorului 1  

coordonează întreaga structură organizatorică şi funcŃională a 

DirecŃiei, defineşte funcŃiile, colaborările, intrările şi ieşirile 

specifice sub conducerea primarului, conform prezentului 

Regulament. 

 

 Art. 3 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaŃia să întocmească 

rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităŃii şi 

oportunităŃii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al 
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Sectorului 1 şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de 

acestea în limitele de competenŃă. Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Secrorului 1 iniŃiate, vor fi prezentate 

SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de 

legalitate, însoŃit de documentaŃia aferentă. 

 

 Art. 4 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef va asigura întocmirea proiectelor 

dispoziŃiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin 

note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul de 

legalitate al Biroului LegislaŃie, Avizare, Evidentă Electorală . 

 

 Art. 5 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile, 

programele şi acŃiunile serviciilor şi birourilor din subordine 

stabilind totodată atribuŃii şi sarcini, scadente, subobiective 

raportate la timpul şi resursele de care se dispune. 

 

 Art. 6 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are atribuŃia de a organiza datele 

şi informaŃiile, ca şi circulaŃia acestora în cadrul structurilor 

conduse şi în afara lor. 

 

 Art. 7 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef face propuneri şi participă la 

concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din 

subordine. 
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 Art. 8 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaŃia de a stabili, sau, după 

caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea 

prezentului R.O.F., atribuŃii exprese în fişele de post întocmite 

pentru personalul din subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii 

profesionale. 

 Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul 

persoanelor nou angajate este deasemenea obligatorie ori de câte 

ori este nevoie. 

 Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul 

perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 

facând propuneri conducerii, conform competenŃelor. 

 Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de 

referinŃă în administraŃia publică locală. 

 

 Art. 9 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile 

de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1 pentru achiziŃii 

de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de 

către comisia stabilită în acest scop. 

 

 Art. 10 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef vizează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele de 

aprovizionare. 

 

 Art. 11 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi servicii 

specifice domeniului de activitate al direcŃiei respective. 
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 Art. 12 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef întocmeşte necesarul de cheltuieli specific direcŃiei pentru 

includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl 

transmite DirecŃiei Management Economic. 

 

 Art. 13 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef solicită prezenŃa reprezentanŃilor DirecŃiei Management 

Economic pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor 

de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcŃii. 

 

 Art. 14 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele 

emise de fiecare direcŃie, solicitări care implică angajarea de 

cheltuieli. 

 

 Art. 15 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef are obligaŃia să soluŃioneze în termenul legal şi în limita 

competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de 

Organizare şi FuncŃionare alte sarcini, potrivit dispoziŃiilor 

conducerii instituŃiei. 

 

 Art. 16 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect 

Şef răspunde legal, penal şi administrativ, de la caz la caz, pentru 

neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcŃiei, pentru orice 

abateri de la etică şi deontologia profesională. 
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 Art. 17 Şefii compartimentelor vor asigura descărcarea 

lucrărilor în termenul legal în Registrul unic de evidenŃă al Primăriei 

Sectorului 1. 

 

CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului propriu  

al Primăriei Sectorului 1 

 

 Art. 18 PRIMARUL coordonează direct sau prin intermediul 

viceprimarului, potrivit delegării de competenŃe, următoarea 

structură organizatorică : 

- SERVICIUL CABINET PRIMAR 

- SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR  

- SERVICIUL CONTROL INTERN 

- SERVICIUL SPAłII CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT CEA DE 

LOCUINłE 

- DIRECłIA RESURSE UMANE 

- SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT PROPRIU 

- SERVICIUL DEZVOLTARE INSTITUłIONALĂ 

- SERVICIUL PROTECłIA ŞI MEDICINA MUNCII, P.S.I. 

-ARHITECT ŞEF 

 -Serviciul AutorizaŃii de Construire şi Reglementări 

Urbanistice 

 -Biroul Branşamente 

 -Serviciul Publicitate şi Autorizări 

 -Biroul Aviz Unic  
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- DIRECłIA INSPECłIE 

 -Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări Edilitare şi 

Gospodărie Comunală  

 -Serviciul Control Comercial şi Control PieŃe 

 -Serviciul de InspecŃie Ecologică şi de Mediu 

 -Biroul RecepŃii şi Regularizări Taxe 

 -Serviciul Control AsociaŃii de Proprietari 

 -Biroul InspecŃie Monumente Istorice 

- DIRECłIA MANAGEMENT ECONOMIC 

 -Biroul Patrimoniu 

 -Biroul Calitatea Serviciilor  

 -Director executiv adjunct   

 -Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 

 -Serviciul Contabilitate  

 -Serviciul Financiar 

 - Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică 

DIRECłIA COMUNICARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 -Serviciul Imagine, Cultură, Presă 

 -Serviciul Integrare Europeană 

 -Serviciul Registratură, RelaŃii cu Publicul 

 -Serviciul Sinteză şi Preluare Sesizări CetăŃeni 

 - Serviciul RelaŃii InternaŃionale  

 -Serviciul Promovare ActivităŃi Cultural-Sportive pentru 

Tineret 

- DIRECłIA AUDIT PUBLIC INTERN 

 -Serviciul Audit Aparat Propriu 

 -Serviciul Audit InstituŃii Subordonate 
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- DIRECłIA INVESTIłII 

 -Serviciul AchiziŃii Publice.  

 -Serviciul AchiziŃii şi Derulare Servicii 

 -Serviciul Avize, Acorduri şi AutorizaŃii 

 -Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări 

 -Biroul InvestiŃii InstituŃii Subordonate 

- DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE 

 -Serviciul  Libera IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale 

 -Serviciul Fond Imobiliar 

 -Biroul Medicină Veterinară 

 -Serviciul Aprovizionare şi Administrativ 

 -Serviciul RelaŃii AsociaŃii de Proprietari 

 -Serviciul Ecologie Urbană, ProtecŃia Mediului şi EducaŃie 

Eco-Civică 

 -Serviciul Informatică 

- DIRECłIA DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR 

 -DirecŃia Stare Civilă 

 -Biroul 1 EvidenŃa Persoanelor 

 -Biroul 2 EvidenŃa Persoanelor 

 -Biroul 3 EvidenŃa Persoanelor 

 -Biroul 4 EvidenŃa Persoanelor 

 -Biroul 5 EvidenŃa Persoanelor 

 -Birou Informatică 

 -Birou Analiză-Sinteză 

 -Birou Registratură, RelaŃii Publice 
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 VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, 

structurile aparatului propriu conform delegării de competenŃă şi 

are în subordine directă serviciul care deserveşte. 

 

 SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în 

conformitate cu prevederile art. 85 din Legea 215/2001, 

urmatoarea structură : 

 -Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

 -Directia Juridică 

  -Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic 

  -Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 

 -Serviciul Autoritate Tutelară 

 -DirecŃia Stare Civilă 

 -Biroul EvidenŃă Electorală 

 -Directia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol 

  -Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

  -Biroul Cadastru 

 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr.1/1992 coordonează, îndrumă, controlează activitatea 

privind registrul agricol şi semnează documentele specifice 

activităŃii. 

 

 Art. 19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL 

coordonează, supraveghează şi controlează activitatea tuturor 

instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 

Sector 1. 
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CAPITOLUL IV - AtribuŃiile compartimentelor aparatului propriu al 

Primăriei Sectorului 1 

 

 Art. 20 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Primar sunt 

următoarele : 

- urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 1 

şi administraŃia publică centrală, dintre Primăria sectorului 1 şi alte 

autorităŃi publice locale, judeŃene, municipale, orăşeneşti şi 

comunale; 

- asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor deosebite; 

- colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului 

propriu; 

- implementarea acquis-ului comunitar în administraŃia publică 

locală a sectorului 1; 

- monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanŃei 

operaŃionale în cadrul Primăriei sectorului 1; 

- asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei primarului; 

- urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită pe 

numele Primarului; 

- urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor 

Consiliului Local şi ale dispoziŃiilor primarului sectorului 1; 

- se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 1 în 

legătură cu modul în care personalul cu funcŃie de conducere (şef 

direcŃie, serviciu, birou) realizează perfecŃionarea pregătirii 

profesionale a subordonaŃilor, cum se preocupă pentru păstrarea 
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patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la 

minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea 

securităŃii materialelor cu conŃinut secret şi contracararea scurgerii 

informaŃiilor vizând aceste materiale; 

 

 Art. 21 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt 

următoarele: 

- colaborează cu Serviciul cabinet Primar; 

- asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor în competenŃă; 

- asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei 

viceprimarului; 

- urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită pe 

numele viceprimarului; 

- urmăreşte modul în care s-au îndeplinit sarcinile trasate de 

viceprimar, conform competenŃelor delegate ; 

- se documentează, în vederea informării viceprimarului în legătură 

cu modul în care personalul din serviciile subordonate aflate în 

competenŃa sa, realizează perfecŃionarea pregătirii în scopul 

creşterii performanŃelor profesionale, cum se preocupă pentru 

păstrarea patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia şi pentru 

reducerea la minim a cheltuielilor materiale, precum şi pentru 

asigurarea materialelor cu conŃinut secret şi contracararea 

scurgerii informaŃiilor cu acest caracter cuprinse în materialele 

redactate 

- implementarea acquis-ului comunitar în administraŃia publică 

locală a sectorului 1. 
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 Art. 22 AtribuŃiile Serviciului Control Intern sunt următoarele  

- asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituŃiei Primăriei 

Sectorului  

- respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autorităŃile 

statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, Consiliul local al Sectorului 1, precum şi a 

dispoziŃiilor emise de Primarul Sectorului 1 ; 

- supravegherea respectării regulilor competenŃei în regim de drept 

administrativ ce revine personalului de conducere şi de execuŃie 

din cadrul compartimentelor aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1, a cunoaşterii şi întelegerii de către acesta a 

importanŃei şi rolului controlului intern;  

- stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel încat 

acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate 

misiunii Primăriei Sectorului 1 şi obiectivelor de ansamblu ale 

instituŃiei;  

- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului cu funcŃii de 

conducere şi de execuŃie, cărora le revine obligaŃia să sprijine 

efectiv controlul intern şi să răspundă în orice moment solicitărilor 

conducerii ; 

- supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, 

a atribuŃiilor compartimentelor aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1, stabilite în concordanŃă cu propria lor misiune, în 

condiŃii de legalitate, eficienŃă, eficacitate şi economicitate în 

vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate 

erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  
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- asigură supravegherea continuă, de către personalul de 

conducere, a tuturor activităŃilor specifice compartimentelor 

aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 şi acŃionează corectiv, 

prompt şi responsabil ori de câte ori se constată realizarea unor 

activităŃi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu 

încălcarea principiului legalităŃii şi oportunităŃii operaŃiunilor şi 

actelor administrative ; 

- evaluarea sistematică şi mentinerea, la un nivel considerat 

acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, 

proiectelor sau operaŃiunilor specifice compartimentelor aparatului 

propriu al Primăriei Sectorului 1; 

- întocmirea şi actualizarea unor baze de date şi informaŃii 

financiare şi de conducere, precum şi a unor rapoarte periodice 

privind dezvoltarea şi întreŃinerea unor sisteme şi proceduri de 

informare publică adecvată, în condiŃiile legii; 

- asigură îndeplinirea cerintelor specifice activităŃii de control intern 

asupra activităŃii compartimentelor aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1 : 

- consemnarea în documente scrise a tuturor operaŃiunilor 

instituŃiei, evenimentelor semnificative şi activităŃilor specifice 

organizării controlului intern ;  

- înregistrarea şi păstrarea, în condiŃiile legii, în mod adecvat, a 

documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu 

promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

operaŃiunile şi evenimente semnificative vor fi înregistrate de 

îndată şi în mod corect; accesarea resurselor şi documentelor se 
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va realiza numai de către persoane îndreptăŃite şi responsabile în 

legatură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiŃiile legii ; 

- formulează propuneri de optimizare a activităŃii administrative şi 

management al sectoarelor controlate şi, după aprobarea lor de 

către conducătorul instituŃiei, verifică modul în care acestea sunt 

duse la îndeplinire. În situaŃia în care acestea nu sunt duse la 

îndeplinire va informa conducătorul instituŃiei pentru luarea 

deciziilor ce se impun; 

- primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de audit 

public intern al instituŃiei, în condiŃiile legii, în cazul identificării unor 

iregularităŃi sau posibile prejudicii; 

- analizează situaŃia raportată în urma controlului de audit efectuat, 

propune măsuri de soluŃionare a iregularităŃilor constatate şi le 

supune spre aprobare conducătorului instituŃiei;  

- urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în 

cauză şi monitorizează rezultatele obtinute în urma punerii în 

executare a acestora; 

- asigură separarea atribuŃiilor privind efectuarea de operaŃiuni 

între persoane, astfel încât atribuŃiile de aprobare, control şi 

înregistrare să fie încredinŃate, într-o măsură adecvată, unor 

persoane diferite, special împuternicite în acest sens ; 

- sesizează organele de urmărire penală în cazul în care, din 

controlul sau verificările efectuate, rezultă ca iregularităŃile sau 

prejudiciile constatate întrunesc elementele constitutive ale unei 

infracŃiuni. 
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 Art. 23 AtribuŃiile Serviciului SpaŃii cu Altă DestinaŃie decât 

cea de LocuinŃă sunt următoarele : 

- întocmeşte documentaŃia necesară comisiilor constituite în 

temeiul Legii nr. 550/2002 şi a O.U.G.R. nr. 110/2005 în vederea 

vânzării spaŃiilor cu altă destinaŃie pe raza sectorului 1; 

- elaborează documentaŃia necesară organizării licitaŃiilor în 

vederea vânzării spaŃiilor cu altă destinaŃie pe raza sectorului 1; 

- urmăreşte respectarea clauzelor cuprinse în contractul de 

vânzare-cumpărare ale spaŃiilor cu altă destinaŃie pe raza 

Sectorului 1; 

- întocmeşte proiecte de acte normative în domeniul specific de 

activitate ; 

- asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor deosebite apărute în procesul de aplicare a legilor mai 

sus menŃionate; 

- colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatului 

propriu; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice domeniului de activitate. 

 

 Art. 24 DirecŃia Resurse Umane coordonează activitatea 

următoarelor servicii: 

- Serviciului Resurse Umane aparat propriu 

- Serviciului Dezvoltare InstituŃională 

- Biroului Resurse Umane InstituŃii Subordonate Consiliului Local 
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 Art. 25 AtribuŃiile Serviciului Resurse Umane aparat propriu 

sunt: 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale prin concurs; 

- organizează conform legislaŃiei în vigoare concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică 

îndeplinirea de către participanŃi a condiŃiilor prevăzute de lege; 

- urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi acordarea 

tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru personalul 

din aparatul propriu; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaŃia 

necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către 

Consiliul Local a organigramei aparatului propriu al PS 1; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi 

al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a aparatului propriu 

al PS 1, precum şi a structurii organizatorice; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de funcŃii a 

aparatului propriu; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post pentru aparatul propriu al PS 1 şi 

răspunde de corelarea acestora cu atribuŃiile din Regulamentul de 

Organizare şi FuncŃionare; 

- răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare (salariul 

de bază, indemnizaŃii de conducere, salariu de merit, premii) în 

aparatul propriu al PS 1  
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- întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din 

aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de 

lege; 

- asigură completarea şi eliberarea legitimaŃiilor de control în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a 

salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din 

aparatul propriu; 

- face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice 

şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea 

corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 

celor lunare din fondul de premiere; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea 

organigramelor, statelor de funcŃii şi Regulamentelor de 

Organizare şi FuncŃionare ale serviciilor şi instituŃiilor publice din 

subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie; 

- întocmeşte documentaŃiile necesare pentru numirea şi eliberarea 

din funcŃie a directorilor serviciilor şi instituŃiilor publice 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 şi le supune spre 

aprobare Consiliului Local; 

- răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcŃii şi 

specialităŃi pentru aparatul propriu; 

- urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 
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- controlează respectarea disciplinei muncii; 

- Ńine evidenŃa condicilor de prezenŃă şi a registrelor de deplasări 

în teren, urmăreşte prezenŃa la serviciu a angajaŃilor; 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire 

profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu ; întocmeşte 

împreună cu DirecŃia Management Economic referatele în baza 

cărora salariaŃii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire 

profesională ; 

- răspunde de organizarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei personalului 

din aparatul propriu; 

- efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului din aparatul propriu; 

- întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi definitivare în 

funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de muncă; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 

concediilor fără plată şi a sancŃiunilor; 

- răspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplină şi 

Comisiei Paritare; 

- întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de serviciu; 

- răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi conflictelor de 

muncă care revin în competenŃa serviciului; 

- răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor; 

- Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din 

aparatul propriu şi operează în acestea modificările de drepturi 
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salariale determinate de indexări, promovări în funcŃii şi în grade 

profesionale, salarii de merit, etc.; 

- eliberează adeverinŃe privind calitatea de salariat la cerere; 

- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de personal, 

salarizare, organizare, din serviciile publice locale subordonate 

Primăriei Sectorului 1; 

- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare pe 

linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi 

serviciilor publice locale subordonate PS1; 

- stabileşte criteriile şi conditiile pentru acordarea premiilor; 

- verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu 

- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de personal 

a instituŃiilor subordonate Consiliului Local 

- propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 

redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind modificările apărute în cadrul instituŃiilor subordonate 

Consiliului Local şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 

1 în domeniul său de activitate. 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a personalului 

din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 

1 în conformitate cu recomandările U.E. 

 

 Art. 26 AtribuŃiile Serviciului Dezvoltare InstituŃională sunt 

următoarele: 

- elaborează strategii şi proceduri de lucru; 
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- stabileste metodologia de implementare a normelor europene în 

domeniul instruirii şi perfecŃionării pregătirii personalului; 

- elaborează instrucŃiunile necesare unei bune funcŃionări a 

compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei şi a 

instituŃiilor subordonate; 

- întocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod 

activ şi stabileşte necesarul pe DirecŃii, Servicii, Birouri şi 

avansează propuneri în acest sens formatorilor.  

- propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 

redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul 

său de activitate. 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire 

profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu;  

- întocmeşte împreună cu DirecŃia Management Economic 

referatele în baza cărora salariaŃii din aparatul propriu urmează 

cursuri de pregătire profesională ; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din 

aparatul propriu; 

- face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice 

şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea 

corectă a prevederilor legale în domeniul perfecŃionării pregătirii 

profesionale ale angajaŃilor din aparatul propriu şi al instituŃiilor din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1. 
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 Art. 27 AtribuŃiile Serviciului ProtecŃia şi Medicina Muncii, 

P.S.I. sunt următoarele : 

 A. Structura şi ProtecŃia Muncii: 

- să asigure evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională la locurile de muncă, precum şi să reevalueze 

riscurile ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi să 

propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui 

programul anual de protecŃie a muncii; 

- evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de 

risc pe loc de muncă şi unitate ; 

- să asigure auditarea securităŃii şi sănătăŃii în muncă la nivelul 

unităŃii ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi să 

stabilească nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza 

activităŃii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare ; 

- să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de 

muncă, în scopul prevenirii accidetelor de muncă şi îmbolnăvirilor 

profesionale ; 

- să verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de câte ori 

este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate 

admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate 

de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate şi 

să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a 

acestora unde este cazul ; 
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- să participe şi să-şi dea avizul la angajarea personalului, 

respectiv la modul în care acesta corespunde cerinŃelor de 

securitate ; 

- să asigure instruirea şi informarea personalului în probleme de 

protecŃie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje  

( introductiv general, la locul de muncă şi periodic ), cât şi prin 

cursuri de perfecŃionare ; 

- să asigure evaluarea cunoştinŃelor dobândite în procesul de 

instruire prin examene, teste, probe practice, etc. ; 

- să propună măsuri pentru formarea personalului cu 

resposabilităŃi în domeniul protecŃiei muncii, în funcŃie de 

necesităŃile concrete ; 

- să organizeze propaganda de protecŃie a muncii ; 

- să elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente 

individuale de protecŃie şi de lucru, să participe la recepŃia 

mijloacelor de protecŃie colectivă şi a echipamentelor tehnice 

înainte de punerea lor în funcŃiune ; 

- să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi să Ńină 

evidenŃa acestora ; 

- să colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a 

situaŃiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale 

comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc 

de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate 

corespunzătoare ; 

- să propună sancŃiuni sau stimulente economice pentru modul în 

care se realizează programul de măsuri de protecŃie a muncii ; 
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- să propună sancŃiuni sau stimulente economice pentru modul în 

care se respectă cerinŃele de securitate a muncii în organizarea şi 

desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ; 

- să colaboreze cu serviciul medical în fundamentarea programului 

de măsuri de protecŃie a muncii ; 

- să colaboreze cu reprezentanŃii angajaŃilor cu atribuŃii pentru 

securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau 

fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu pentru 

realizarea programelor privind îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă 

incluse în contractele colective.  

 B. Structura Medicina Muncii 

- să participe la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile 

profesionale; 

- să monitorizeze starea de sănătate a angajaŃilor prin : 

- examene medicale la angajarea în muncă; 

- examen medical de adaptare; 

- control medical periodic; 

- examen medical la reluarea activităŃii; 

- să îndrume activitatea de reabilitare profesională, reconversia 

profesională, reorientarea profesională în caz de accident de 

muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după 

afecŃiuni cronice; 

- să comunice existenŃa riscului de îmbolnăvire profesională către 

toŃi factorii implicaŃi în procesul muncii; 

- să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de 

muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaŃilor; 
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- să consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de 

securitate şi sănătate la locul de muncă; 

- să participe la sistemul informaŃional naŃional privind accidentele 

de muncă şi bolile profesionale  

 Pentru aplicarea, controlul şi supravegherea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor : 

- să propună primarului stabilirea, prin dispoziŃii scrise, a 

responsabilităŃilor şi modului de organizare privind apărarea 

împotriva incendiilor în Primărie; să le actualizeze ori de câte ori 

apar modificări şi să le aducă la cunoştinŃă salariaŃilor, utilizatorilor 

şi oricărei persoane interesate;să asigure identificarea şi evaluarea 

riscurilor de incendiu din Primărie şi să justifice autorităŃilor 

competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt 

corelate cu natura şi nivelul riscurilor; 

- să obŃină avizele şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege; 

- să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanŃele 

periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa 

sub orice formă, cu menŃiuni privind: proprietăŃile fizico-chimice, 

codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru 

sănătate şi mediu, mijloacele de protecŃie recomabdate, metode 

de prim-ajutor, substanŃe pentru stingere, neutralizare sau 

decontaminare; 

- să elaboreze instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi să 

stabilească sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă; 
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- să verifice ca, atât salariaŃii, cât şi persoanele din exterior, care 

au acces în Primărie, primesc, cunosc şi respectă instrucŃiunile 

necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor; 

- să stabilească responsabili în cadrul compartimentelor din 

Primărie cu atribuŃii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

- să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul 

necesar intervenŃiei în caz de incendiu, precum şi condiŃiile de 

pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, 

profilul activităŃii şi mărimea unităŃii; 

- să asigure întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile pentru 

ca acestea să fie operaŃionale în orice moment; 

- să asigure contactele, înŃelegerile, angajamentele, convenŃiile şi 

planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acŃiunii forŃelor şi 

mijloacelor proprii cu cele ale unităŃilor de pompieri militari şi cu 

cele ale serviciilor de urgenŃă ce pot fi solicitate în ajutor; să 

permită accesul acestora în Primărie în scop de recunoaştere, de 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciŃiile şi 

aplicaŃiile tactice de intervenŃie organizate; 

- să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziŃia forŃelor chemate 

în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecŃie 

individuală, substanŃele chimice de stingere care sunt specifice 

riscurilor care decurg, din existenŃa şi funcŃionarea unităŃii sale, 

precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului 

ajutor; 
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- să propună prevederea fondurile necesare realizării măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata 

cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au 

intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa; 

- să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor 

rezultate din activitatea unităŃii sale, precum şi către terŃii interesaŃi, 

regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice 

acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, 

transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective. 

 

 Art. 28 AtribuŃiile Biroului EvidenŃă Electorală sunt 

următoarele : 

- întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la alegătorii 

Sectorului 1 pe baza comunicărilor primite de la DirecŃia Stare 

Civilă, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul EvidenŃa PopulaŃiei 

din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei, Judecătorii şi 

Ministerul de JustiŃie; 

- menŃine evidenŃa comunicărilor pe categorii: decedaŃii, interzişi, 

mutaŃi, într-un regim special; 

- actualizează permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1; 

- colaborează cu DirecŃia Generală - Serviciul Nomenclatura 

Urbană pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării 

denumirilor de străzi, precum şi înfiinŃarea de noi artere; 

- propune numărul de secŃii de votare corespunzător legii, precum 

şi delimitarea acestora; 
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- efectuează operaŃiuni tehnico-administrative legate de 

desfăşurarea alegerilor; 

- stabileşte necesarul de cheltuieli legate de desfăşurarea 

alegerilor în vederea comenzilor; 

- colaborează în timpul campaniei electorale cu toate partidele 

politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului 

electoral; 

- colaborează cu cetăŃenii Sectorului 1 în vederea identificării 

înscrierilor greşite sau omisiunilor din listele electorale; 

- acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice 

pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale; 

- menŃine legătura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul 

Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

- colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul 

Afacerilor Externe în vederea organizării de secŃii de votare pe 

lângă misiunile diplomatice şi consulare dar şi în oraşele unde 

numărul cetăŃenilor români este mai mare decât limita superioară 

prevăzută de elege pentru o secŃie de votare 

- îndeplineşte orice atribuŃii stabilite de conducerea Primăriei 

Sectorului 1 

 

 Arhitectul Şef coordonează următoarea structură : 

 

 Art. 29 AtribuŃiile Serviciului AutorizaŃii de Construire şi 

Reglementări Urbanistice sunt următoarele: 
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- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 

demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 

sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 

supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 

urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente. 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor 

- întocmeşte corespondenŃa: 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică prin care se 

precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 

construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 

- program cu publicul: 

- verificare documentaŃii, 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 

inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 

- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi certificatele 

de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de 

DirecŃia de Statistică, M.L.P.T.L. şi I.C.M.B. 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 

privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1. 
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- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor 

ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

privind lucrări de construire. 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea 

obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la 

întocmirea certificatelor de urbanism. 

- întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect Şef. 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 

transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 

tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 

complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 

eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 

- verificare documentaŃii de urbanism – PUZ, PUD – (intrate în 

serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al 

respectării legislaŃiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG ;  

- întocmire avize tehnice şi referate de înaintare spre abrobare,  

eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică în vederea 

completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în vederea 

aprobării 

- colaborează cu elaboratorii documentaŃiilor de urbanism pe 

parcursul avizării-aprobării acestora ; 

- programează şi prezintă spre consultare, avizare Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT), 

documentaŃiile de urbanism în faza de proiect ; 
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- arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva 

serviciului. 

- organizează şi Ńine secretariatul CTUAT ; 

- redactează şi emite avizele de urbanism ; 

- înaintează spre avizare “Comisiei de Administrare a Domeniului 

Public de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurator” documentaŃiile de 

urbanism avizate tehnic ; 

- întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul 

Local Sector 1, în vederea aprobării documentaŃiilor de urbanism ; 

- susŃine în comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de 

hotărâre înaintate spre avizare acestora ; 

- emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării în zone 

urbanistice a unor amplasamente ; 

- colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme 

legate de activitatea de avizare a documentaŃiilor de urbanism ; 

- participă la diverse comisii din cadrul P.M.B., la solicitarea 

acestora, în vederea susŃinerii documentaŃiilor de urbanism avizate 

tehnic în cadrul serviciului ; 

- transmite Serviciului DocumentaŃii de Urbanism – DGUAT – 

PMB, documentaŃiile aprobate; 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef . 

- consultări cu proiectanŃii elaboratori de documentaŃii de urbanism 

în conformitate cu recomandarile U.E. 
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 Art. 30 AtribuŃiile Biroului Branşamente sunt următoarele: 

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- certificate de urbanism pentru lucrări de extinderi reŃele de utilităŃi 

pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi racorduri, 

reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi. 

- autorizaŃii de construire pentru lucrări de extinderi reŃele de 

utilităŃi pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi 

racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi, 

aflate pe teritoriul sectorului 1. 

- întocmeşte certificate de urbanism şi autorizaŃii de construire 

pentru utilităŃi (electrica, apă-canal, gaze), conform competenŃelor 

legale. 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Biroului, şi întocmitor. 

- întocmeşte corespondenŃa: 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică prin care se 

precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 

construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 

- program cu publicul: 

- verificare documentaŃii, 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 

inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 
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- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi certificatele 

de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de 

DirecŃia de Statistică, M.L.P.T.L. si I.C.M.B. 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 

privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1. 

- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor 

ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

privind lucrări de construire. 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol în 

vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 

necesar la întocmirea certificatelor de urbanism. 

- colaborare cu Serviciul Secretariat General Registru Agricol, în 

vederea întocmirii de răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi 

Arhitect Şef. 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 

transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 

tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 

complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 

eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 

 

 Art. 31 AtribuŃiile Serviciului Publicitate şi Autorizări sunt 

următoarele: 

-analizează documentaŃiile pentru certificate de urbanism şi 

autorizaŃii de construire pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
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reclame, întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi 

autorizaŃii de construire. 

- analizează documentaŃiile pentru avize de amplasare pentru 

panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri 

publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmeşte 

şi eliberează avizele sus amintite. 

- program cu publicul 

- eliberează corespondenŃa către solicitanŃi, prin care se 

precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de 

construcŃii in domeniul publicităŃii. 

- analizează oportunitarea şi legalitatea propunerilor de 

amplasament solicitate (activitate de teren şi birou). 

- colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme 

legate de activitatea de publicitate; îndeplineşte orice alte sarcini 

dispuse de Arhitectul Şef . 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 

privind lucrări de publicitate afişate pe raza sectorului 1. 

- stabileşte o strategie proprie în materie de publicitate ( tarife, 

densitate), face propuneri către Consiliul Local al Sectorului 1 în 

vederea promovării hotărârilor reglementând acest domeniu şi 

Ńinând cont de cerinŃele şi recomandările U.E. 

 

 Art. 32 AtribuŃiile Biroului Aviz Unic sunt următoarele: 

- promovează spre analiză Comisiei de Acorduri Unice fişele 

tehnice necesare emiterii Acordului Unic (avize şi acorduri privind 

utilităŃile urbane şi infrastructură) precum şi alte avize şi acorduri 
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privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecŃia mediului, 

apărarea civilă, sănătatea populaŃiei. 

- întocmeşte corespondenŃa: 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică. 

- program cu publicul: 

- verificare documentaŃiilor şi a fişelor tehnice depuse în vederea 

înaintării spre analiză Comisiei de Acorduri Unice. 

- asigură secretariatul Comisiei de Acorduri Unice 

- primire completări,  

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în vederea 

transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către proiectanŃi a 

tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 

complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 

eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 

- asigură libera informare a cetăŃenilor în conformitate cu 

standardele U.E. 

 

 Art. 33 AtribuŃiile DirecŃiei InspecŃie sunt următoarele: 

- efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 

sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele 

fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcŃiilor şi activităŃilor 

economice, ordine şi linişte publică; 
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- constată şi sancŃionează, conform legii, contravenŃiile în 

domeniul construcŃiilor şi activităŃilor economice, a ordinii şi liniştii 

publice; 

- la solicitarea Primăriei şi Prefecturii Municipiului Bucureşti, 

participă la acŃiuni dispuse pe linie comercială privind verificarea 

avizelor P.S.I. a tuturor agenŃilor economici care îşi desfăşoară 

activitatea în spaŃii amplasate în imobile în care există spaŃii de 

locuit şi verificarea legalităŃii activităŃilor comerciale desfăşurate în 

unităŃile şcolare din sector ; 

- susŃinerea celorlalte compartimente din primărie în desfăşurarea 

activităŃii de control specifice, prin formarea echipelor comune de 

control şi constatare ; 

- urmărirea modului de realizare a măsurilor dispuse în procesele 

verbale de constatare a contravenŃiilor încheiate de InspecŃia de 

Stat în ConstrucŃii a Municipiului Bucureşti ; 

- întocmeşte procese verbale şi urmăreşte respectarea măsurilor 

stabilite prin procesele verbale; în acest scop, Ńine legătura cu 

D.I.T.L. sector 1 şi prin intermediul Serviciului Contencios 

Administrativ Juridic, cu instanŃele de judecată şi organele de 

poliŃie ; 

- efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaŃia 

în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către 

petenŃi ; 
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- participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 

administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 

- controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului 

InspecŃie Zonală şi Aplicarea LegislaŃiei pe Domeniul Public şi 

Privat din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 ; 

- informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 

situaŃiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 

către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei. 

- în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 

documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 

serviciile publice ale sectorului 1 ; 

- urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 

construcŃii ; 

- în vederea asigurării obligaŃiei de a urmări respectarea disciplinei 

în domeniul autorizării lucrărilor de construcŃii şi având în vedere 

faptul că inspectorii din cadrul DirecŃiei InspecŃie cunosc realităŃile 

urbanistice existente în teritoriu, avizează toate proiectele de 

hotărâri de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice de 

detaliu privind realizarea de construcŃii pe raza sectorului 1 ; 

- membrii anume desemnaŃi de către primarul de sector analizează 

şi face propuneri pentru legalitatea licitaŃiilor efectuate de către 

direcŃiile din subordinea Primăriei Sectorului 1. 
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- urmăreşte armonizarea activităŃii de inspecŃie şi informează 

cetăŃenii cu privire la drepturile cetăŃeneşti Ńinând seama de 

standardele europene. 

 

 DirecŃia InspecŃie are în subordine: 

-Serviciul Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări Edilitare şi Gospodărie 

Comunală  

-Serviciul Control Comercial şi Control PieŃe 

-Serviciul de InspecŃie Ecologică şi de Mediu 

-Biroul RecepŃii şi Regularizări Taxe 

 -Serviciul Control AsociaŃii de Proprietari 

 -Biroul InspecŃie Monumente Istorice 

 

 Art. 34 AtribuŃiile Serviciului Disciplina în ConstrucŃii, Lucrări 

Edilitare şi Gospodărie Comunală sunt următoarele: 

- efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 

sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele 

fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcŃiilor; 

- constată şi sancŃionează, conform legii, contravenŃiile în 

domeniul construcŃiilor ; 

- întocmeşte procese verbale de constatare a contravenŃiei şi 

urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; 

în acest scop, Ńine legătura cu D.I.T.L. sector 1 şi prin intermediul 

Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instanŃele de 

judecată şi organele de poliŃie ; 
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- efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaŃia 

în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către 

petenŃi ; 

- participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 

administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 

- coordonează şi controlează activitatea inspectorilor din cadrul 

Serviciului InspecŃie Zonală şi Aplicarea LegislaŃiei pe Domeniul 

Public şi Privat din cadrul AdminstraŃiei Domeniului Public 

Sector 1 ; 

- informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 

situaŃiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi - proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 

către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei ; 

- în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 

documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 

serviciile publice ale sectorului 1 ; 

- urmărirea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în 

construcŃii 
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- urmăreşte şi controlează executarea construcŃiilor autorizate şi 

încadrarea acestora în prevederile autorizaŃiei de construire; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaŃiilor 

de P.U.D. şi P.U.Z (pentru solicitant) depuse spre analiza 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

-îndrumă, supraveghează, planifică activitatea de gospodărie 

comunală şi probleme edilitare; 

- creează banca de date în domeniu; 

- întocmeşte, reactualizează şi Ńine evidenŃa planurilor edilitar – 

gospodăreşti; 

- actionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul 

direcŃiei; 

- Ńine legătura permanentă cu instituŃiile de profil; 

- verifică în teren sesizările şi reclamaŃiile în domeniu; 

- propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaŃiilor de 

profil; 

- asigură transmiterea din/şi în teritoriu, către celelalte sevicii din 

cadrul direcŃiei; 

- acŃionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public; 

- urmăreşte aplicarea legislaŃiei în vigoare privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire pentru branşamente. 
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- prin DispoziŃie a Primarului Sectorului 1, personalul de execuŃie 

poate acŃiona pentru aplicarea legislaŃiei în vigoare privind 

activitatea comercială, a ordinii şi liniştii publice inclusiv în pieŃe, 

târguri şi oboare. 

- îndeplineşte atribuŃii privind organizarea de protecŃie civilă pe 

raza sectorului 1 şi evidenŃa militară pentru salariaŃii primăriei 

sectorului 1  

- supraveghează respectarea legislaŃiei în vigoare şi sancŃionarea 

cazurilor de nerespectare a acesteia; 

- documentare şi specializare permanentă în domeniu; 

- schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńară 

sau din afară; 

- relaŃii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaŃii şi alte instituŃii; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice primăriei. 

 

 Art. 35 AtribuŃiile Biroului RecepŃii şi Regularizări Taxe sunt 

următoarele: 

- efectuează operaŃiunea de regularizare de taxă pentru 

autorizaŃiile de construire emise de Primarul Sectorului 1; 

- desemnează inspectori anume abilităŃi pentru a participa şi 

executa demersurile conform legii la recepŃia finală la terminarea 

lucrărilor de construcŃii . 

 

 Art. 36 AtribuŃiile Serviciului Control Comercial şi Control 

PieŃe sunt următoarele: 

- efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul 

sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele 

fizice şi juridice, a activităŃilor economice; 
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- constată şi sanctionează, conform legii, contravenŃiile în 

domeniul activităŃilor economice; 

- întocmeşte procese verbale de constatare a contravenŃiei şi 

urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin procesele verbale ; 

în acest scop, Ńine legătura cu D.I.T.L. Sector 1 şi prin intermediul 

Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, cu instanŃele de 

judecată şi organele de poliŃie; 

-efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul 

Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 

AdministraŃia PieŃelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaŃia 

în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenŃi; 

- participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 

administraŃiei centrale şi poliŃiei ; 

-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 

situaŃiei constatate cu ocazia controalelor; 

- prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienŃelor primite de 

către conducerea primăriei conform competenŃelor direcŃiei ; 

- în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează 

documentele emise atât de aparatul propriu al primăriei cât şi de 

serviciile publice ale sectorului 1. 
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- efectuează controale în cadrul pieŃelor de pe teritoriul sectorului 

1, verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al 

protecŃiei consumatorilor, etc; 

- activitatea serviciului se poate desfăşura atât în afara 

programului normal de lucru, cât şi pe timpul nopŃii 

- constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul 

activităŃii din pieŃe şi aplică măsurile legale în vigoare ; 

- întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul lui de 

activitate 

 

 Art. 37 AtribuŃiile Biroului InspecŃie Monumente Istorice sunt 

următoarele: 

- efectuează verificări pentru constatarea stării monumentelor 

istorice şi zonelor protejate din sectorul 1; 

- propune măsuri de reabilitare a monumentelor istorice şi zonelor 

protejate din sectorul 1 şi urmăreşte modul în care aceste măsuri 

sunt duse la îndeplinire; 

- informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra 

situaŃiei constatate cu ocazia verificărilor în teren;  

 -prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 asupra stării 

monumentelor istorice şi zonelor protejate; 

- colaborează cu Corpul Gardienilor Publici din sectorul 1 în 

vederea asigurării pazei şi protecŃiei monumentelor istorice şi 

zonelor protejate; 

- în îndeplinirea atribuŃiilor colaborează cu Ministerul Culturii şi 

Cultelor;  

- colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului 

propriu. 
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 Art. 38 AtribuŃiile Serviciului de InspecŃie Ecologică şi de 

Mediu sunt următoarele : 

- acŃionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul 

direcŃiei; 

- Ńine legatură permanentă cu instituŃiile de profil; 

- verifică, soluŃionează sesizările şi reclamaŃiile în domeniu; 

- supraveghează respectarea legislaŃiei în vigoare şi sancŃionează 

cazurile de nerespectare a acesteia; 

- asigură transmiterea din şi în teritoriu, către celelalte sevicii din 

cadrul direcŃiei; 

- monitorizează sursele de poluare; 

- îndeplineşte atribuŃii privind organizarea de protecŃie civilă pe 

raza sectorului 1 şi evidenŃa militară pentru salariaŃii primăriei 

sectorului 1  

- documentare şi specializare permanentă în domeniu; 

- schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńara 

sau din afară; 

-îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice primăriei. 

 

 Art. 39 AtribuŃiile Serviciului de Control AsociaŃii de 

Proprietari sunt următoarele: 

- analizează şi controlează organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor 

de proprietari în conformitate cu OrdonanŃa nr. 85/30 august 2001 

şi cu Hotărârea Guvernului României nr. 400 /2 aprilie 2003, 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃilor de proprietari ; 
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- Controlează aplicarea şi respectarea Legii nr. 22/18 nov.1969 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanŃii şi 

răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor; 

- Controlează aplicarea şi respectarea Ordinului Ministrului 

FinanŃelor Publice nr. 2329/28 dec.2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităŃii în partidă simplă de către persoane juridice fără scop 

lucrativ; 

- În cazul depistării unor deficienŃe şi/sau prejudicii va raporta 

imediat şefului de serviciu ; 

- Va avea o strânsă colaborare cu Biroul RelaŃii AsociaŃii 

Proprietari ; 

 

 Art. 40  AtribuŃiile DirecŃiei Management Economic sunt 

următoarele: 

- organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de 

buget pentru Primăria Sector 1, pentru entităŃile organizatorice din 

cadrul Consiliului Local Sector 1; 

- întocmeste documentaŃia necesară pentru deschiderea de 

credite bugetare, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate 

prin buget; 

- analizează periodic, conform legii, execuŃia bugetului pe titluri de 

cheltuieli; 

- fundamentează, propune ordonatorului principal de credite 

documentaŃia privind virările de credite între articole bugetare; 
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- organizează verificarea periodică în conformitate cu prevederile 

legale, situaŃiile financiare şi urmăreste respectarea legislaŃiei în 

vigoare; 

- organizează şi exercită controlul financiar preventiv propriu în 

conformitate cu prevederile legale; 

- asigură întocmirea documentaŃiei referitoare la efectuarea plăŃilor 

către furnizori în baza contractelor economice încheiate sau a 

comenzilor emise, precum şi virarea în termenele legale a 

obligaŃiilor către bugetul de stat; 

- asigură întocmirea documentaŃiei pentru procurarea valutei 

necesare deplasărilor în străinătate şi întocmirea decontului de 

cheltuieli în acest sens; 

- organizează înregistrarea în evidenŃa contabilă a tuturor 

operaŃiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi 

întocmirea balanŃei de verificare sintetică şi analitică; 

- organizează gestionarea fondurilor primite de la diverse 

organisme internaŃionale; 

- organizează şi urmăreşte, împreună cu conducătorii celorlalte 

compartimente de resort derularea activităŃii de inventariere anuală 

a patrimoniului; 

- asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul 

Sectorului 1; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi cu 

administraŃia Financiară sector 1. 

 



 240

 DirecŃia Management Economic are în subordine : 

- Biroul Patrimoniu 

- Biroul Calitatea Serviciilor 

- Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 

- Serviciul Contabilitate 

- Serviciul Financiar 

-Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică 

-Director Executiv Adjunct 

 

 Art. 41 AtribuŃiile Serviciului Buget, ExecuŃie Bugetară sunt 

următoarele : 

- întocmirea şi centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P., 

A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C., D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrală de 

Ajutor Social, Primăriei Sectorului 1, Centrului Militar, ProtecŃie 

Civilă, EvidenŃa populaŃiei, 

- verificarea şi analiza lunară a balanŃei de verificare atât cea 

sintetică, cât şi soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori; 

- întocmirea situaŃiei centralizate (inclusiv unităŃi subordonate), 

privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de 

buget anual cât şi a rectificărilor acestuia, în baza solicitărilor 

înaintate de instituŃiile şi serviciile publice subordonate; 

- propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi 

întocmeşte documentaŃia necesară ; 

-întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de 

Legea 500/2002 privind finanŃele publice ; 
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- urmărirea plăŃilor pentru Primărie, ProtecŃie Civilă, Centrul Militar, 

EvidenŃa PopulaŃiei pentru a nu fi depăşite prevederile bugetare 

alocate, 

- verificarea şi introducerea tuturor operaŃiunilor contabile lunare în 

fişele de cont pentru execuŃia bugetară pentru Primăria sectorului 

1, Centrul Militar, Apărarea Civilă, Fondurilor cu DestinaŃie 

Specială, EvidenŃă PopulaŃiei; 

- verificarea închiderii plăŃilor cu cheltuielile acolo unde este cazul; 

- verificarea lunară a balanŃei, a conturilor de plăŃi şi cheltuieli 

materiale, personale, capitale (6xx, 770) ale Primăriei Sectorului 1, 

Centrul Militar, Apărarea Civilă, Fondurilor cu DestinaŃie Specială, 

EvidenŃa PopulaŃiei; 

- întocmirea execuŃiei bugetare centralizate şi raportarea lunară, 

trimestrială şi anuală a Consiliului Local al sectorului 1; 

- centralizarea bilanŃurilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 şi 

raportarea trimestrială şi anuală la AdministraŃia Financiară sector 

1 şi la DirecŃia de trezorerie şi Contabilitate Publică; 

- Ńine evidenŃa angajamentelor bugetare şi legale şi face raportările 

necesare ; 

 

 Art. 42 AtribuŃiile Serviciului Contabilitate sunt următoarele : 

- întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa 

lei şi în devize, diverse, de salarii) ; 

- introducerea notelor contabile, întocmirea balanŃei de verificare ; 

- furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială 

şi anuală a execuŃiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice; 
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- înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în 

registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri 

de folosinŃă şi pe persoane; 

- repartizarea cheltuielilor de întreŃinere pe chiriaşi, urmărirea 

încasării cotelor de întreŃinere şi a chiriilor, precum şi virarea la 

bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal; 

- întocmirea O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar; 

- înregistrare operatiuni contabile în fise de cont; 

- operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate; 

- urmărirea şi verificarea viramentelor bancare (lei şi devize); 

- urmărirea şi verificarea registrului de casă ( lei şi devize); 

- urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, debitori din cote 

de întreŃinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat penalităŃi de 

întârziere pentru timpul depăşit conform legislaŃiei în vigoare şi 

virarea acestora la buget; 

- înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate a materialelor 

şi obiectelor de inventar achiziŃionate pentru Primăria Sectorului 1, 

ProtecŃie Civilă, Centrul Militar şi EvidenŃa PopulaŃiei; 

- întocmirea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, 

obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masă, benzină şi 

motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz; 

- verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanŃă de 

verificare; 

- verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului; 

- întocmirea şi Ńinerea evidenŃei contractelor spaŃiilor comerciale 

vândute în baza legii 550/2002, urmărirea încasării contractelor cu 
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plata în rate, aplicarea dobânzii şi penalităŃilor aferente, întocmirea 

şi eliberarea facturilor aferente acestora; 

 

 Art. 43 AtribuŃiile Serviciului Financiar sunt următoarele : 

- predarea de către Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite 

pentru întocmirea statelor de plată a următoarelor documente: 

- organigrama Primăriei Sectorului 1; 

- foaia colectivă de prezenŃă verificată şi semnată pentru fiecare 

serviciu şi birou; 

- prezenŃa pentru orele suplimentare; 

- certificatele medicale ; 

- înştiinŃările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în 

avans; 

- înştiinŃările privind modificarea sporurilor de vechime ale 

salariaŃilor; 

- întocmirea statelor de plată lunare pentru salariaŃii Primăriei, 

EvidenŃa PopulaŃiei, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, 

pentru lichidarea drepturilor salariale; 

- calcularea certificatelor medicale şi efectuarea plăŃii acestora 

lunar; 

- calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea 

plaŃii acestora; 

- întocmirea lunară a centralizatorului de salarii, întocmirea OPHT- 

urilor aferente drepturilor salariale; 

- efectuează reŃinerile din salarii; 
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- întocmeşte şi transmite lunar către B.C.R. pe discheta situaŃia 

privind efectuarea plăŃii salariilor; 

- asigură permanent legătura cu B.C.R în vederea obŃinerii 

cardurilor pentru noii angajaŃi, precum şi a documentaŃiei pentru 

aprobarea descoperitului de cont pentru salariaŃii proprii; 

- urmărirea şi verificarea garanŃiilor gestionare materiale, 

întocmirea actelor adiŃionale pentru majorarea cuantumurilor 

garanŃiilor gestionare materiale de câte ori este necesar; 

- menŃine permanent legătura cu unitatea CEC – în vederea 

ridicării extraselor de cont pentru garanŃiile gestionare materiale; 

- eliberarea de adeverinŃe solicitate de către salariaŃii unităŃii 

noastre pentru diferite necesităŃi ( medic de familie, policlinică, 

spital, împrumuturi , achiziŃionări de bunuri, compensare caldură, 

acordarea de deduceri suplimentare); 

- urmărirea şi verificarea indemnizaŃiilor electorale neridicate atât 

pentru alegerile locale cât şi pentru alegerile generale, primirea 

cererilor de ridicare a acestora, verificarea şi acordarea sumelor 

cuvenite; 

- întocmirea şi transmiterea lunară şi anuala a situaŃiei statistice 

privind drepturile de personal ale Primăriei Sectorului 1 cât şi 

centralizarea situaŃiei statistice pe Consiliul Local incluzând 

subunitatile noastre (A.D.P., AdministraŃia PieŃelor, D.I.T.L., 

D.G.A.S.P.C., PS 1, EvidenŃa PopulaŃiei); 

- întocmirea şi transmiterea semestrială la AdministraŃia Financiară 

a Sectorului 1 a declaraŃiilor privind structura şi cheltuielile de 

personal din unitatea noastră; 
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- întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de Pensii a Sectorului 

1, la Casele de Sănătate (a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a 

Municipiului Bucureşti) la A.M.O.F. a declaraŃiilor privind 

contribuŃiile la fondurile: asigurărilor sociale de sănătate, 

asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj; 

- întocmirea şi transmiterea lunară la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 a situaŃiei privind impozitul aferent drepturilor salariale 

plătite; 

- înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaŃilor Primăriei 

Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1; 

- completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea 

datelor noilor angajaŃi privind efectuarea deducerilor personale 

suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor 

salariale lunare; 

- ridicarea şi depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1; 

- ridicarea şi depunerea documentelor pentru decontare bancară; 

- efectuarea tuturor plaŃilor şi încasarea sumelor ce se derulează 

prin casieria Primăriei Sectorului 1; 

- întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă ; 

- exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în 

care sunt consemnate operaŃiunile patrimoniale ale Primăriei 

Sectorului 1, Aparare Civilă, Centrul Militar şi EvidenŃa PopulaŃiei ; 

- întocmeşte situaŃia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 

pentru Primăria Sector 1 şi EvidenŃa PopulaŃiei; 

- centralizează la nivelul Consiliului Local situaŃia privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal; 
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 Art. 44 AtribuŃiile Biroului Patrimoniu sunt următoarele: 

- Ńine evidenŃa şi răspunde de intrări/ieşiri de elemente 

patrimoniale în/din patrimoniul Primăriei sectorului 1; 

- propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului 

Primăriei sectorului 1, conform normelor în vigoare; 

- analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar şi face propuneri privind casarea acestora; 

- asigură evidenŃa mişcărilor patrimoniului aparŃinând Primăriei 

Sectorului 1; 

- întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din 

patrimoniului aparŃinând Primăriei Sectorului 1; 

- colaborează permanent cu compartimentele omologe din cadrul 

instituŃiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

- colaborează la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 1; 

- constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaŃia 

juridică a imobilelor (terenuri şi clădiri) ce alcătuiesc domeniul 

public şi privat al Primăriei Sectorului 1 

- colaborează şi efectuează schimb de informaŃii în vederea 

actualizării datelor, cu alte instituŃii administrative centrale/locale şi 

colectează date privind evoluŃia proprietăŃii astfel încât în orice 

moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului; 

- colectează acte normative care constituie cadrul juridic al 

modificărilor de proprietate; 
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 Art. 45 AtribuŃiile Biroului Calitatea Serviciilor sunt  

următoarele : 

 - Eliberează Manualul CalităŃii (MC) , Procedurile Generale 

(PG)cu formularele anexă (FPG) 

 - Modifică Manualul Calitate , Procedurile Generale cu formularele 

anexă la maxim 2 ani, conform Standarului ISO 9001 : 2000 , când 

se schimbă organigrama sau la cererea organismelor de 

certificare. 

 - Urmăreşte implementarea cerinŃelor sistemului de management 

al (SMC) în compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 1. 

 - łine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în 

original) a documentelor sistemului de management al calităŃii şi 

asigură difuzarea controlată a MC, PG, FPG în cadrul Primăriei 

Sector 1. 

 - Colaborează cu responsabilii managementului calităŃii (RMC) ai 

compartimentelor la întocmirea documentaŃiei, înregistrărilor şi 

raportărilor referitoare la analiza funcŃionării sistemului de 

managementului al calităŃii şi proceselor SMC din Primăria 

Sectorului 1 (Proceduri specifice, NeconformităŃi /Propuneri 

/ReclamaŃii, AcŃiuni corective, AcŃiuni preventive, Rapoarte lunare, 

Rapoarte semestriale, Rapoarte de audit). 

 - Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza 

funcŃionării sistemului de management al calităŃii şi proceselor 

SMC din Primăria Sectorului 1 (NeconformităŃi /Propuneri 

/ReclamaŃii, AcŃiuni corective, AcŃiuni preventive, Rapoarte lunare, 

Rapoarte semestriale, Rapoarte audit, PV de instruire) în 

colaborare cu RMC ai direcŃiilor (sistem informatic şi sistem hârtie). 
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 - Codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce a fost 

aprobată), documentaŃia emisă la nivel de direcŃii (PS, FPS- în 

original), versiunea în vigoare şi retrage din sistem informatic 

versiunea anulată. PS, FPS în original pe suport hârtie se află la 

elaborator (compartimente PS1). 

 - Codifică şi apoi introduce în sistem informatic documentele (MC, 

PG, FPG în original) emise în cadrul Serviciului Managementul 

CalităŃii Serviciilor, versiunea în vigoare şi pe suport hârtie, în 

original. 

- Retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, FPG- 

în sistem informatic şi pe suport hârtie) aflate la o versiune 

depăşită şi difuzează noile versiuni controlat. 

- Multiplică Manualul CalităŃii şi procedurile generale cu formularele 

anexă şi le predă controlat conducătorilor compartimentelor 

Primăriei Sectorului 1, organelor de certificare, clienŃi (când se 

solicită). 

- Arhivează MC, PG, (originale- în sistem informatic şi pe suport 

hârtie) şi PS (originale – în sistem informatic şi copie controlată pe 

suport hârtie). 

- Planifică instruirile interne în domeniul managementului calităŃii în 

Program anual de instruire, instruiesc personalul Primăriei 

Sectorului 1 privind cunoaşterea şi aplicarea cerinŃelor sistemului 

de management al calităŃii. Instruirile interne în domeniul calităŃii 

sunt documentate în PV de instruire, care se păstrează în cadrul 

compartimentului şi se desfăşoară conform Program anual de 

instruire în domeniul calităŃii. 
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 Evaluează eficacitatea procesului de instruire (intern/extern) în 

domeniul calităŃii prin testarea personalului (pentru RMC şi auditori 

interni calitate). 

- Rezultatele testărilor vor fi documentate în Raport de evaluare a 

eficacităŃii instruirii şi constituie baza de date pentru evaluarea 

anuală. 

- Participă alături de “ firmele angajate” pentru elaborarea, 

implementarea şi obŃinerea certificării Sistemului integrat de 

management al calităŃii . 

-Răspunde de menŃinerea certificării Sistemului de Management al 

CalităŃii în Primăria Sectorului 1. 

-Înregistrează neconformităŃi, iniŃiază acŃiuni preventive/ corective; 

prelucrarea datelor obŃinute în urma analizei acŃiunilor preventive/ 

corective permite luarea deciziilor eficiente pentru îmbunătăŃirea 

Sistemului de Management al CalităŃii. 

 -Urmăreşte stadiul realizării obiectivelor propuse în Planificarea 

calităŃii proprie direcŃiei. 

 -Verifică şi analizează lunar stadiul înregistrărilor în sistem 

informatic referitor la NeconformităŃi /Propuneri /ReclamaŃii şi 

comunică direcŃiilor /compartimentelor independente stadiul 

înregistrărilor. 

 - Actualizează Lista de evidenŃă pentru documentele legale şi de 

reglementare proprie direcŃiei. 

 - Colectează toate datele provenite din Primăria Sectorului 1 

legate de problemele de calitate, pentru ca aceasta să poată fi 

analizate global. 
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 - Urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi 

impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucŃiuni( după 

caz). 

 

 Art. 46 AtribuŃiile Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-

economică sunt următoarele: 

- organizează, coordonează şi asigură elaborarea de strategii de 

dezvoltare pentru Primăria Sector 1 pentru entităŃile organizatorice 

din cadrul Consiliului Local Sector 1 care vor constitui 

fundamentarea proiectelor de buget; 

- întocmeşte documentaŃia necesară pentru deschiderea de 

credite bugetare, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate 

prin buget; 

- analizează periodic, conform legii, execuŃia bugetului pe titluri de 

cheltuieli; 

- asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul 

Sectorului 1; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi cu 

administraŃia Financiară sector 1. 

- prezintă Consiliului Local anual sau de câte ori este necesar, 

informări privind starea economică şi socială a sectorului în 

concordanŃă cu atribuŃiile ce revin autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 

îndeplinire a hotărârilor consiliului local 
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- întocmirea proiectelor de buget pentru Primăria Sectorului 1, 

Centrului Militar, D.D.F.S.S, ProtecŃie Civilă, EvidenŃa PopulaŃiei, 

fonduri cu destinaŃie specială, salubritate, împrumuturi interne 

- propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi 

întocmeşte documentaŃia necesară pentru Primăria Sectorului 1, 

Centrului Militar, D.D.F.S.S, ProtecŃie Civilă, EvidenŃa PopulaŃiei, 

fonduri cu destinaŃie specială, salubritate, împrumuturi interne; 

- primeşte, verifică şi centralizează raportările operative cu privire 

la execuŃia cheltuielilor bugetului Consiliului Local al Sectorului 1; 

- primeşte, verifică, centralizează şi raportează situaŃiile privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal conform O.U.G nr. 48/2005. 

 AtribuŃiile DirecŃiei Comunicare şi Integrare Europeană sunt 

următoarele: 

 

 Art. 47 AtribuŃiile Serviciului Imagine, Cultură, Presă sunt 

următoarele : 

- monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanŃei 

operaŃionale în cadrul Primăriei sectorului 1; 

- monitorizează imaginea Primăriei sectorului1; 

- asigură relaŃiile cu mass media; 

- întocmeşte comunicatele de presă pe baza datelor şi informaŃiilor 

primite de la compartimentele de colaborare 

- creează cadrul organizatoric pentru conferinŃe de presă, interviuri 

susŃinute de către primarul sectorului 1, Consiliul Local şi direcŃiile 

subordonate; 
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- Pune la dispoziŃia cetăŃenilor informaŃii cu privire la viaŃa publică, 

agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.; 

- Contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a 

instituŃiilor, prin serviciile oferite, prin colaborările realizate cu 

partenerii în domeniul schimbului de informaŃii; 

- Informează conducerea primăriei despre conŃinutul articolelor şi 

al informaŃiilor din mass-media referitoare la activitatea 

administraŃiei publice; 

- Participă la realizarea acŃiunilor, programelor şi proiectelor ce 

privesc comunităŃile şi care nu contravin competenŃelor şi 

mijloacelor de intervenŃie ale Primăriei; 

- Monitorizează derularea altor programe finanŃate de organizaŃii 

guvernamentale şi neguvernamentale; 

- Pregăteşte şi redactează documentaŃia, în vederea cooperării 

sau asocierii cu alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale, 

precum şi aderarea la asociaŃii naŃionale a autorităŃilor 

administraŃiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune; 

- Participă la seminarii, simpozioane şi alte întâlniri organizate şi 

Ńară şi străinătate, privind perfecŃionarea metodelor de organizare 

şi funcŃionare a autorităŃilor administraŃiei publice locale; 

- Popularizează prin mass-media principalele acŃiuni organizate de 

Primăria Sectorului 1; 

- Asigură planificarea şi desfăşurarea acŃiunilor şi manifestărilor 

organizate de Primar şi Consiliul Local: 
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- Colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului 

propriu; 

- Contribuie la dezvoltarea parteneriatului public – privat; 

- Promovează parteneriatul social, asigurând o bună şi 

permanentă colaborare cu reprezentanŃii societăŃii civile; 

- IniŃiază colaborări cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale şi 

internaŃionale şi înfrăŃiri cu autorităŃi ale administraŃiei publice 

locale; 

- IniŃiază şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi 

ateliere de studiu pe teme de interes pentru cetăŃenii sectorului 1; 

- Asigură un spaŃiu de întâlnire şi dialog personalităŃilor vieŃii 

sociale şi politice; 

- Promovează relaŃii de colaborare cu instituŃii şi organizaŃii 

naŃionale şi internaŃionale, precum şi înfrăŃirea cu alte autorităŃi ale 

administraŃiei publice locale naŃionale sau internaŃionale în 

colaborare cu Serviciul Integrare Europeană; 

- Colaborează cu ONG-urile naŃionale şi internaŃionale pe 

probleme specifice administraŃiei publice locale; 

- IniŃiază activităŃi şi evenimente artistice, culturale, ştiinŃifice şi de 

agrement cât şi unele care decurg din derularea unor relaŃii de 

colaborare locală, naŃională sau internaŃională; 

- Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Local al sectorului 1 şi proiecte de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- Monitorizează activitatea instituŃiilor locale de cultură, artă şi a 

ONG-urilor din sectorul 1, asigurând totodată colaborarea cu 

acestea; 
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- Asigură consultarea cetăŃenilor şi ONG-urilor, direct sau în 

consilii consultative. Asigură secretariatul Consiliului Consultativ 

CetăŃenesc; 

- Organizează campanii de educaŃie civică prin activităŃi specifice 

şi consultarea cetăŃenilor; 

- Gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta 

încrederea cetăŃenilor în activitatea desfăşurată de Primăria şi 

Consiliul Local al Sectorului 1 ; 

- Informează cetăŃenii cu privire la reglementările U.E. 

 

 Art. 48 AtribuŃiile Serviciului Integrare Europeană sunt 

următoarele : 

- asigură documentarea şi monitorizarea oportunităŃilor privind 

programele de finanŃare ale Uniunii Europene, ale Fondurilor de 

Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate 

administraŃiei publice locale precum şi furnizarea acestor informaŃii 

compartimentelor de specialitate şi instituŃiilor din subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1 eligibile pentru aceste programe şi 

proiecte; 

- asigură legătura cu DelegaŃia Comisiei Europene la Bucureşti, cu 

administratorii Fondurilor de Preaderare şi ale Fondurilor 

Structurale în domeniul politicilor şi programelor de dezvoltare 

locală; 

- colaborează cu entităŃile şi autorităŃile care au atribuŃii în 

domeniul integrării europene (Ministerul Integrării Europene, 

direcŃiile de specialitate ale AgenŃiilor de Dezvoltare Regională, 
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instituŃii de învăŃământ şi ONG-uri) în problematica administraŃiei 

publice locale; 

- întocmeşte şi promovează proiecte de programe în vederea 

realizării integrării europene la nivel local; 

- iniŃiază programe şi proiecte în parteneriat cu instituŃii de 

învăŃământ şi cu ONG-uri, pentru educarea persoanelor şi 

societăŃii civile cu privire la cunoaşterea şi aplicarea normelor 

Uniunii Europene. 

- redactează proiectele în vederea obŃinerii de finanŃări din fonduri 

europene sau internaŃionale 

- asigură documentarea, analiza şi întocmirea bazei de date 

privind actele normative ale Uniunii Europene în domeniile de 

interes municipal; 

- analizează şi sintetizează datele privind organizarea şi 

funcŃionarea administraŃiei publice locale din statele Uniunii 

Europene; 

- desfăşoară acŃiuni care au drept scop promovarea normelor 

comunitare încurajând iniŃiativele locale în ceea ce priveşte 

integrarea europeană; 

- întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de 

dispoziŃii ale Primarului specifice domeniului de activitate; 

- asigură traducerea materialelor şi documentaŃiilor în domeniul 

integrării europene de interes local; 

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor 

Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către 

autoritatea publică locală, atât în documentele de lucru elaborate 
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de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităŃilor 

publice şi infrastructurii locale; 

- elaboreaz[ norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii 

Europene (directive sau recomandări) care lasă la latitudinea 

autorităŃilor publice locale elaborarea setului de măsuri pentru 

aplicarea acestora; 

- elaborează studii şi proiecte privind aplicarea acelor reglementări 

ale Uniunii Europene pentru care nu au fost întreprinse măsuri de 

implementare până în prezent şi care implică un set de măsuri 

complexe pentru îndeplinirea lor, inclusiv lărgirea cadrului 

instituŃional, organizatoric şi financiar în acest sens; 

- promovează asocierea şi cooperarea la /cu alte organizaŃii, 

uniuni, federaŃii eligibile pentru Consiliul Local şi Primăria 

Sectorului 1 şi Ńine evidenŃa acestora; 

- realizează materiale şi documentaŃii de promovare a proiectelor 

de cooperare şi asociere în domenii de interes local;  

- asigură şi realizează materiale de prezentare în vederea 

promovării imaginii Primăriei şi a Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 49 AtribuŃiile Serviciului RelaŃii InternaŃionale sunt 

următoarele : 

- întocmeşte documentaŃia necesară în vederea încheierii de 

acorduri de cooperare şi/sau colaborare între Consiliul Local al 

Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din lume; 

- întocmeşte protocoale de acorduri de cooperare şi /sau 

colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucureşti şi alte 

administraŃii publice locale din lume; 
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- întocmeşte documentaŃia necesară înfrăŃirii între Consiliul Local 

al Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din 

lume; 

- întocmeşte protocoalele de înfrăŃire între Consiliul Local al 

Sectorului 1 - Bucureşti şi alte administraŃii publice locale din lume; 

- realizează materiale şi documentaŃii de promovare a proiectelor 

de cooperare şi asociere în domenii de interes local; 

- asigură şi realizează materiale de prezentare în vederea 

promovării imaginii Primăriei şi a Consiliului Local al Sectorului 1 

pe plan extern; 

- întocmeşte materiale de sinteză în limbi străine pe baza datelor 

furnizate de compartimentele de specialitate; 

- asigură logistica necesară delegaŃiilor străine ce vizitează sau 

colaborează cu autorităŃile administraŃiei publice locale; 

- asigură traducerile curente, traducerile materialelor şi 

documentelor primite de la compartimentele de specialitate şi a 

celor primite sau cerute de organismele internationale  

- pentru acordurile de asistenŃă tehnică şi de cooperare; 

- asigură corespondenŃa externă a Primăriei aferentă domeniului 

de activitate; 

- asigură activităŃile legate de documentarea şi pregătirea 

organizării vizitelor externe pentru autorităŃile administraŃiei publice 

locale, având responsabilitatea asupra oportunităŃii deplasărilor 

externe (inclusiv asupra problemelor de natură financiar-contabilă); 

- primeşte şi centralizează rapoartele de activitate ale delegaŃiilor 

externe la întoarcerea în Ńară; 
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- desfăşoară operaŃiuni necesare atragerii investitorilor străini în 

vederea realizării obiectivelor prioritare în diverse domenii de 

interes local; 

- întocmeşte informări directe sau prin corespondenŃă cu partenerii 

externi; 

- colaborează cu compartimentele de specialitate la selectarea 

ofertelor, clasificarea acestora şi a firmelor în funcŃie de domeniul 

de activitate şi întocmeşte proiecte de contracte externe în domenii 

de interes local; 

- participă împreună cu compartimentele de specialitate la 

negocierea cu reprezentanŃii companiilor şi organismelor 

internaŃionale a ofertelor şi ai termenilor de colaborare; 

- colaborează cu celelalte compartimente de specialitate la 

organizarea licitaŃiilor internaŃionale; 

- asigură corespondenŃa externă curentă şi traduce materiale şi 

documentaŃii ale compartimentelor de specialitate; 

- întocmeşte fişe de contact în urma fiecărei întâlniri cu partenerii 

externi; 

- verifică bonitatea şi credibilitatea unor firme străine, respectiv cu 

capital mixt sau a reprezentantelor acestora prin intermediul 

ambasadelor române din străinătate, prin bănci şi camere de 

comerŃ, AgenŃia Română de Dezvoltare, precum şi cu sprijinul altor 

instituŃii şi persoane fizice, oameni de afaceri, care pot furniza 

informaŃii utile în acest sens;  

- primeşte ofertele privind stategiile de formare, cursurile de 

specializare, cooperările internaŃionale şi face propuneri 
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compartimentelor Primăriei Sectorului 1, în vederea îmbunătăŃirii 

performanŃelor instituŃiei. 

 

 Art. 50 AtribuŃiile Serviciului de Sinteză şi Preluare  Sesizări 

CetăŃeni sunt următoarele: 

- serviciul reprezintă compartimentul specializat al Primăriei, cu 

funcŃionare 24 de ore din 24, prin care cetăŃenii ce locuiesc în 

Sectorul 1 se adresează autorităŃilor publice locale, în vederea 

soluŃionării de probleme sociale, administrative, locative, materiale, 

financiare şi de altă natură ; 

- personalul din cadrul serviciului, reprezintă primăria în relaŃiile cu 

cetăŃenii care adresează, telefonic, petiŃii în nume propriu. 

- compartimentul este abilitat să transmită, nemijlocit, petiŃiile 

cetăŃenilor către serviciile de profil din primărie şi societăŃile 

prestatoare de servicii publice din Sectorul 1, în vederea 

soluŃionării în termenul legal a acestora.  

- monitorizează permanent programele principalelor posturi de 

televiziune naŃională şi private, urmărind problemele şi nevoile 

comunităŃii, modul concret în care se reflectă activitatea autorităŃii 

administraŃiei publice în conştiinŃa civică, eficienŃa actului 

decizional administrativ la nivelul Capitalei şi cu deosebire la cel al 

Sectorului 1 ;  

- şeful serviciului informează nemijlocit primarul şi viceprimarul 

Sectorului 1 şi şeful direcŃiei, în situaŃii de urgenŃă ce reclamă o 

maximă reacŃie a autorităŃilor publice locale, într-un timp foarte 

scurt ;  
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- întocmeşte documente necesare actului de conducere din 

primărie : informări zilnice privind sesizările făcute telefonic de 

cetăŃeni şi problemele specifice administraŃiei publice preluate din 

programele TV, analize şi sinteze periodice ; 

- personalul serviciului conlucrează nemijlocit cu angajaŃii celorlalte 

servicii din primărie, punându-le la dispoziŃie în timp util, 

informaŃiile furnizate de cetăŃeni, în vederea rezolvării problemelor 

ridicate de aceştia; 

 

 Art. 51 AtribuŃiile Serviciului Registratură, RelaŃii cu Publicul 

sunt următoarele : 

- asigură accesul la informaŃiile de interes public din oficiu sau la 

cerere; 

- are obligaŃia să comunice din oficiu următoarele informaŃii de 

interes public:  

a)actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 

b)structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, programul 

de funcŃionare, programul de audienŃe şi autorităŃii sau instituŃiei 

publice; 

c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităŃii sau 

a instituŃiei publice şi ale funcŃionarului responsabil cu difuzarea 

informaŃiilor publice; 

d)coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei publice, 

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de 

e-mail şi adresa paginii de internet; 
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e) sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil; 

f) programe şi strategii proprii; 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii; 

i)modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a instituŃiei 

publice în situaŃia în care persoana se consideră vatămată în 

privinŃa dreptului de acces la informaŃiile de interes public 

solicitate. 

- asigură persoanelor, la cererea acestora, informaŃiile de interes 

public solicitate în scris sau verbal; 

- asigurarea informaŃiilor de interes public se poate realiza dacă 

sunt întrunite condiŃiile tehnice necesare şi în format electronic; 

- are obligaŃia să precizeze condiŃiile şi formele în care are loc 

accesul la informaŃiile de interes public şi să furnizeze pe loc 

informaŃiile solicitate, în situaŃia în care acestea sunt deŃinute în 

cadrul serviciului; 

- îndrumă persoanele să solicite în scris informaŃia de interes 

public; 

- asigură programul minim stabilit de conducerea autorităŃii sau 

instituŃiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va 

desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcŃionării instituŃiei, 

incluzând şi o zi pe săptămâna, după programul de funcŃionare; 

- va primi, va înregistra Ńi se va îngriji de rezolvarea petiŃiilor; 

- pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiŃiilor serviciul le va 

îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului; 
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- are obligaŃia să urmărească soluŃionarea şi redactarea în termen 

a răspunsului; 

- asigură expedierea răspunsului către petiŃionar a petiŃiilor 

înregistrate în cadrul compartimentului, îngrijindu-se şi de clasarea 

şi arhivarea petiŃiilor; 

- asigură îndreptarea petiŃiilor greşit înregistrate către autorităŃile 

sau instituŃiile publice în a căror atribuŃii intră rezolvarea 

problemelor semnalate în petiŃii; 

- întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de soluŃionarea 

a petiŃiilor din cadrul instituŃiei publice; 

- actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde 

informaŃii de interes public; 

- realizează materiale informative specifice; 

- coordonează elaborarea şi difuzarea către populaŃie a pliantelor, 

ghidurilor şi materialelor informative, destinate tuturor celor 

interesaŃi care să contribuie la alcătuirea unei imagini corecte 

despre instituŃie şi activităŃile ei; 

- colaborează cu compartimentul de informatică în vederea 

asigurării accesului la informaŃiile publice, şi prin intermediul 

mijloacelor informatice (internet, intranet, etc); 

- asigură accesul persoanelor (studenŃilor) care efectuează studii 

şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la fondul 

documentaristic al autorităŃii sau al instituŃiei publice pe baza 

solicitării personale, în condiŃiile legii (cf. art. 11 din Legea 

544/2001). 

- informează cetăŃenii cu privire la reglementările U.E. 
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 Art. 52 AtribuŃiile Serviciului Promovare ActivităŃi Cultural-

Sportive pentruTineret sunt următoarele: 

- răspunde nevoilor de promovare a tinerelor talente în domeniile : 

plastic, literal, muzical, schimbului de informaŃii culturale 

- stabileşte programe de întâlniri cu scopul unor schimburi de 

informaŃii utile 

- stabileşte programe de miniconferinŃe şi manifestări artistice 

- organizează susŃinerea artiştilor valoroşi în toate domeniile 

- organizează şi menŃine colaborarările artistice cu liceul Nicolae 

Tonitza 

- organizează expoziŃii 

- organizează diferite evenimente cu sprijinul şi prin cooperarea cu 

membrii ai ambasadelor, ai organizaŃiilor minorităŃilor naŃionale, 

refugiaŃi, centre culturale 

- iniŃiază programe de formare specializată  

- IniŃiază proiecte de cooperare europeană şi de informare a 

tineretului în legatură cu programele Comisiei Europene. 

- promovează prin activitati specifice cît şi prin implicarea în 

programul naŃional “Sportul pentru toŃi”, rolul sportului în rândul 

populaŃiei şi în special al tinerilor; 

- iniŃiază, colaborează şi derulează împreună cu inspectoratele 

şcolare, unităŃile de învăŃământ şi instituŃiile de învăŃământ 

superior programe privind organizarea şi dezvoltarea sportului 

şcolar şi universitar; 

- organizează împreună cu inspectoratul şcolar competiŃii sportive; 
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- în colaborare cu alte departamente ale Primăriei Sectorului 1 cât 

şi cu alte autorităŃi elaborează programe de dezvolatare şi 

modernizare a bazelor şi instalaŃiilor sportive la care pot avea 

acces publicul larg şi în special tinerii; 

-iniŃiază propuneri pentru prevenirea violenŃei la manifestările 

sportive. 

 

 Art. 53 AtribuŃiile DirecŃiei Audit Public Intern sunt 

următoarele : 

- DirecŃia de Audit Public Intern are atribuŃii de coordonare, 

evaluare, sinteză în domeniul activităŃii de audit public intern la 

nivelul sectorului l ; 

- DirecŃia coordonează din punct de vedere metodologic activitatea 

de audit intern  desfăşurată în  unităŃile subordonate Primăriei 

Sectorului 1 , în vederea definirii strategiei şi îmbunătăŃirii activităŃii 

de audit public intern ; 

- Colaborează permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI şi 

UCAAPI din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice ; 

- Elaborează norme metodologice  de audit public intern specifice 

AdministraŃiei locale –Sector 1  pe care le supune  spre avizare 

UCAAPI ; 

- Elaborează proiectul planului anual de audit public intern  în urma 

consultării cu conducătorul instituŃiei publice (Primarul) ; 

- Exercită auditarea asupra tuturor activităŃilor desfăşurate în 

cadrul Primăriei Sectorului l , inclusiv entităŃile subordonate şi cele 

finanŃate  din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului local ; 
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- Va transmite în termen de 10 zile de la închiderea trimestrului 

către organul ierarhic superior – UCAAPI – sinteze ale 

recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităŃii publice 

auditate  sau a structurilor auditate şi consecinŃele neîndeplinirii  

acestora, însoŃite de documentaŃia relevantă ; 

- La cererea UCAAPI, DirecŃia de audit public intern din cadrul 

Primăriei Sectorului va transmite rapoarte periodice cu privire la 

constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităŃile 

de audit desfăşurate ; 

- Directorul DirecŃiei de audit public intern va acorda avizul  

favorabil sau nefavorabil în vederea numirii auditorilor interni  din 

cadrul DirecŃiei cât şi a şefilor de servicii /birouri din entităŃile 

subordonate, după analizarea dosarelor de înscriere depuse de 

candidaŃii pentru ocuparea funcŃiei de auditori interni ; 

- În cazul revocării auditorilor interni  de către  conducătorul 

instituŃiei publice, şeful compartimentului sau după caz directorul 

direcŃiei de audit  trebuie să analizeze motivele, să efectueze 

investigaŃii să poarte discuŃii directe cu auditorii în cauză în termen 

de 10 zile, în vederea prezentării avizului favorabil sau nefavorabil 

al revocării ; 

- Directorul DirecŃiei de audit public intern este responsabil pentru 

organizarea şi desfăşurarea tuturor activităŃilor de audit public 

intern din sectorul l 

 

 Art. 54 AtribuŃiile Serviciului Audit Aparat Propriu sunt 

următoarele : 
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- exercită auditul public intern asupra tuturor activităŃilor 

desfăşurate în cadrul Primăriei, cu privire la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public ; 

- auditează, cel puŃin o dată la 3 ani fără a se limita la acestea, 

activităŃile compartimentelor aparatului propriu ; 

- auditează calitatea muncii în cadrul compartimentelor aparatului 

propriu ; 

- răspunde de realizarea programului privind implementarea 

standarelor de calitate ISO 9001. 

 

 Art. 55 AtribuŃiile Serviciului  Audit  InstituŃii Subordonate 

sunt următoarele : 

- Asigurarea obiectivă şi consilierea, în vederea îmbunătăŃirii 

sistemelor şi activităŃilor entităŃii publice ; 

- Evaluarea performanŃei de management ; 

- Analiza eficacităŃii sistemului de conducere bazat pe gestiunea 

riscului şi a proceselor administrării ; 

 - Efectuează activităŃi de audit pentru a evalua dacă sistemele de 

management ale entităŃii publice sunt transparente şi sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienŃă şi eficacitate ; 

- Examinează dacă criteriile stabilitate pentru implementarea 

obiectivelor  şi sarcinilor pentru entităŃi publice sunt corecte pentru 

evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme 

cu obiectivele 
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- Evaluează sistemele de conducere şi control intern, cu scopul ca 

acestea să functioneze economic, eficace şi eficient, pentru 

identificarea deficienŃelor şi formulează recomandări pentru 

corectarea acestora ; 

- Evaluarea calităŃii şi eficenŃei cu care conducătorul instituŃiei 

publice (şi pe scara ierarhică, conducătorii structurilor 

subordonate) organizează, conduce şi finalizează operaŃiunile, 

activităŃile şi acŃiunile specifice instituŃiei publice ; 

- Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor şi a tehnicilor 

adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu 

privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin 

determinarea abaterii dintre obiectivul planificat şi cel efectiv. 

- Urmărirea şi îmbunatăŃirea fluxului informaŃional intern şi extern ; 

- Analiza şi evaluarea calităŃii muncii şi a randamentului 

personalului angajat ; 

- Verificarea şi analiza depistării deficienŃelor în conpartimente de 

Resurse Umane, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare ; 

- Elaborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului ; 

- Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃiile desfăşurate ; 

- În cazul identificarii de prejudicii, raportează imediat 

şefului/director 

 

 Auditează şi analizează : 

- activităŃile financiare sau cu implicaŃii financiare desfăşurate de 

entităŃile publice din momentul constituirii angajamentelor pană la 
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utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 

provenite din asistenŃa externă ; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea 

titlurilor de creanŃe , precum şi a facilităŃilor acordate la încasarea 

acestora ; 

- administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, 

concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al 

unităŃilor administrativ-teritoriale; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ; 

- concordanŃa sistemului informatic cu cel economic ; 

- efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale entităŃii publice 

sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate , economicitate, eficienŃă şi eficacitate. 

- activitatea se va desfăşura la nivelul sectorului (unităŃi 

subordonate Primăriei). 

 Auditează şi analizează : 

- listele cu propunerile obiectivelor de investiŃii aferente sectorului 1 ; 

- propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiŃii ; 

- dacă procedurile de selecŃie şi contractele pentru execuŃia 

serviciilor şi lucrărilor de reparaŃii şi investiŃii sunt transparente şi în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare ; 

- modul de derulare şi urmărire a contractelor specifice activităŃii de 

investiŃii ; 

- documentele aferente obŃinerii de credite externe pentru 

finanŃarea obiectivelor de investiŃii ; 
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- toate obiectivele de investiŃii de la iniŃiere până la finalizarea 

acestora ; 

- concordanŃa dintre documentaŃie (contract, devize, situaŃii de 

lucrări, decontarea facturilor ) cu fapticul pe teren ; 

- calitatea lucrărilor executate în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare ; 

- dacă propunerile obiectivelor de investiŃii şi reparaŃii se 

încadrează în cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli ; 

- dacă au fost încheiate contracte sau acte adiŃionale la contracte 

fără acoperire bugetară ; 

 Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃile desfăşurate . 

 În cazul identificării de deficienŃe care atrag după sine 

prejudicii, va raporta imediat şefului /director. 

 Efectuează controale inopinante sau inspecŃii la cererea 

şefului /director. 

 Orice alte sarcini conforme cu legislaŃia în vigoare trasate de 

şef /director. 

 Activitatea se va desfăşura la nivel de sector (unităŃi 

subordonate). 

 

 Art. 56 AtribuŃiile DirecŃiei InvestiŃii sunt următoarele: 

- Elaborează strategia de dezvoltare tehnico-edilitară a Sectorului 1 ; 

- Întocmeşte certificatele de urbanism pentru lucrările edilitare 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii ; 
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- ObŃine avizele legale necesare întocmirii autorizaŃiilor de 

construire pentru lucrările edilitare derulate prin DirecŃia de 

InvestiŃii ; 

- Întocmeşte autorizaŃiile de construire pentru lucrările edilitare 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, aprobate la final de Arhitectul 

Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1 ; 

- Colaborează cu direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de 

sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD şi PUZ, cât şi a altor 

programe de dezvoltare urbană ; 

- Răspunde de întocmirea programelor de finanŃare a obiectivelor 

de investiŃii urbane din cadrul Sectorului 1 ; 

- Întocmeşte listele cu propunerile obiectivelor de investiŃii ; 

- Promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de 

investiŃii în Consiliul local  ; 

- Colaborează cu proprietarii reŃelelor edilitare subterane, pentru 

coordonarea activităŃii investiŃionale a acestora ; 

- Organizează procedurile de selecŃie şi contractare pentru 

execuŃia serviciilor şi lucrărilor obiectivelor de investiŃii ; 

- Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice 

activităŃii de investiŃii ; 

- Asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiŃiile 

stipulate de lege ; 

- Colaborează permanent cu proiectanŃii în procesul de elaborare 

a documentaŃiilor tehnico-economice ; 
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- Colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, 

cât şi operaŃiunile de finanŃare şi decontare a lucrărilor ; 

- Întocmeşte caietele de sarcini pentru concesionări şi contracte de 

COMODAT ; 

- Asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin 

convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind 

starea reŃelelor edilitare şi a sistemelor rutiere ; 

- Monitorizează reŃeaua stradală a sectorului şi asigură permanent 

corectitudinea informaŃiilor şi actualizarea lor în bazele de date 

aferente ; 

- Verifică documentaŃiile tehnico-economice în comisia tehnică a 

Primăriei Sectorului 1 ; 

- Asigură documentaŃia necesară coordonării realizării reŃelelor 

edilitare cu forurile competente din Primăria Generală a 

Municipiului Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A.  ; 

- Actualizează avizele aferente documentaŃiilor şi pregăteşte 

documentaŃia tehnică în vederea obŃinerii autorizaŃiilor de 

construire necesare desfăşurării lucrărilor edilitare ; 

- Colaborează cu AdministraŃia Domeniului Public de sector în 

vederea elaborării şi realizării planului de reparaŃii pe anul în curs ; 

- Colaborează cu DirecŃia de Administrare a ÎnvăŃământului 

Preuniversitar în vederea elaborării şi realizării planului de reparaŃii 

pe anul în curs ; 

- Colaborează cu AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor 

Sanitare din sectorul 1 în vederea elaborării şi realizării planului de 

reparaŃii pe anul în curs ; 
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- Colaborează cu DirecŃia pentru Administrarea Fondului Imobiliar 

al unităŃilor de sănătate publică Sector 1 în vederea elaborării şi 

realizării planului de reparaŃii pe anul în curs ; 

- Desfăşoară activităŃi de constituire şi întreŃinere a patrimoniului 

social cultural (monumente, statui, obiective de agrement, gropi 

ecologice etc.)  ; 

- Întocmeşte documentaŃiile necesare obŃinerii de credite externe 

pentru finanŃarea obiectivelor de investiŃii ; 

- Întocmeşte şi verifică documentaŃiile aferente viabilizărilor 

cartierelor de locuinŃe ce urmează a fi construite ; 

- Întocmeşte centralizatoarele cu datele clădirilor de locuit 

multietajate care necesită consolidări ; 

- Întocmeşte materiale solicitate de Biroul de Imagine şi mass-

media referitoare la stadiul lucrărilor de investiŃii ; 

- Colaborează cu serviciile Primăriei Sectorului 1, A.D.P. Sector 1, 

AdministraŃia PieŃelor, DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar, DirecŃia pentru ProtecŃia Copilului, 

R.A.T.B. etc.  ; 

- Colaborează cu instituŃii guvernamentale abilitate, în vederea 

obŃinerii de Fonduri de Preaderare şi Fonduri Structurale şi credite 

externe. 

 

 Art. 57 AtribuŃiile Serviciului AchiziŃii Publice sunt 

următoarele: 

- face preselecŃia (agrearea) societăŃilor comerciale care au ca 

obiect de activitate execuŃia de lucrări specifice programului de 

investiŃii 
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- organizează sistemul de selecŃie al societăŃilor comerciale care 

execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluŃia 

preŃurilor pe piaŃa materialelor, forŃei de muncă, transporturi etc. 

- colaborează cu societăŃile care elaborează documentaŃii tehnico-

economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de 

investiŃii aprobate 

- organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziŃii 

publice de lucrări de investiŃii 

- urmăreşte modul de îndeplinire al condiŃiilor contractuale pe 

durata de execuŃie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanŃie 

- elaborează dosarele de achiziŃii publice şi contractele aferente 

acestora 

- elaborează documentaŃiile, instrucŃiunile pentru ofertanŃi, 

necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziŃii 

publice 

 

 Art. 58 AtribuŃiile Serviciului Urmărire şi Derulare Servicii 

sunt următoarele: 

- întocmeşte programul de elaborare a documentaŃiilor tehnico-

economice necesare realizării obiectivelor de investiŃii aprobate de 

Consiliul Local al sectorului 1 

- face preselecŃia (agrearea) societăŃilor comerciale care au ca 

obiect de activitate întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice 

de specialitate 

- întocmeşte şi aprobă temele necesare proiectelor de investiŃii 
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- asigură secretariatul Comisiei Tehnico-Economice al Primăriei 

Sectorului 1 

- organizează procedurile de atribuire ale lucrărilor din categoria 

serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.) necesare 

investiŃiilor 

- asigură pregatirea permanentă între prestatorul de servicii şi 

executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investiŃii în 

parametrii tehnico-economici programaŃi 

- participă la recepŃia obiectivelor de investiŃii 

- face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de 

servicii, care să permită o selecŃie mai riguroasă a acestora 

- urmareşte întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor 

de construire pentru lucrările edilitare derulate prin DirecŃia de 

InvestiŃii, aprobate la final de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi 

de către Primarul Sectorului 1, pe baza de memorii tehnice şi 

planuri cadastrale (1:500 si 1:2.000), conform legii 

- urmăreşte obŃinerea avizelor legale necesare întocmirii 

autorizaŃiilor de construire pentru lucrările edilitare derulate prin 

DirecŃia de InvestiŃii 

 

 Art. 59 AtribuŃiile Serviciului Avize, Acorduri şi Autorizări 

sunt următoarele: 

- Ńine evidenŃa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate 

serviciului 

- verifică şi întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrările 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii, aprobate în final 
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de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 

1 (cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru şi Juridic) 

- verifică şi întocmeşte autorizaŃii de construire pentru lucrările 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii, aprobate în final 

de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primărul Sectorului 1 

- verifică şi întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare pentru lucrările 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃii, conform legii, aprobate în final 

de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul Sectorului 1 

- verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate de 

urbanism, autorizaŃii de construire sau autorizaŃii de desfiinŃare 

- transmite de urgenŃă note de constatare Serviciului Disciplină în 

ConstrucŃii în cazul lucrărilor începute sau executate fără 

autorizaŃie de construire sau de desfiinŃare 

- întocmeşte în termen legal corespondenŃa privind completarea 

sau restituirea documentaŃiilor analizate 

- colaborează cu direcŃiile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector pentru elaborarea 

şi aplicarea PUG, PUZ, PUD 

- colaborează cu administratorii de reŃele edilitare şi cu direcŃiile de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, pentru 

coordonarea activităŃii acestora 

- monitorizează reŃeaua stradală a sectorului şi asigură permanent 

corectitudinea informaŃiilor şi actualizarea lor în bazele de date 

aferente 

- colaborează cu serviciile Primăriei sectorului 1, AdministaŃiei 

Domeniului Public Sector 1, DirecŃia de Administrare pentru 

ÎnvaŃămantul Preuniversitar şi cu alte structuri ale AdministraŃiei 

Publice Locale 
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 Art. 60 AtribuŃiile Serviciului Urmărire, Contracte şi Lucrări, 

sunt următoarele : 

- întocmeşte listele anuale pentru lucrările de investiŃii, planificând 

fondurile necesare finalizării acestora ; 

- face propuneri de completare sau dezvoltare ale investiŃiilor de 

lucrări edilitare (reŃele de apă potabilă, reŃele de canalizare, 

reabilitare sistem rutier, consolidări imobile, lăcaşe de cult etc.) 

- răspunde împreună cu beneficiarii sau administratorii direcŃi de 

întocmirea programelor de finanŃare a obiectivelor de investiŃii 

urbane în cadrul Sectorului 1 ; 

- urmăreşte în teren execuŃia lucrărilor, pe parcursul desfăşurării 

investiŃiei ; 

- întocmeşte şi actualizează cartea tehnică a construcŃiei în 

perioada de garanŃie ; 

- asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiŃiile 

stipulate de lege ; 

- colaborează permanent cu firmele de proiectare şi de consultanŃă 

pe parcursul derulării contractelor de investiŃii ; 

- colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor 

executate, cât şi finanŃarea şi decontarea acestora ; 

- colaborează cu direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de 

sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD, şi PUZ, cât şi a altor 

programe de dezvoltare urbană; 

- Colaborează cu proprietarii reŃelelor edilitare subterane (SC 

Distrigaz Sud SA, SC Apa Nova Bucureşti), pentru coordonarea 

activităŃii investiŃionale a acestora; 
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 Art. 61 AtribuŃiile Biroului InvestiŃii InstituŃii Subordonate sunt 

următoarele: 

- colaborează cu AdministraŃia Domeniului Public de sector în 

vederea coordonării programelor de investiŃii şi de reparaŃii; 

- colaborează cu DirecŃia de Administrare a ÎnvăŃământului 

Preuniversitar în vederea coordonării programelor de investiŃii şi 

de reparaŃii; 

- colaborează cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială din 

sectorul 1 în vederea coordonării programelor de investiŃii şi de 

reparaŃii; 

- colaborează cu DirecŃia pentru Administrarea Fondului Imobiliar 

al unităŃilor de sănătate publică sector 1 în vederea coordonării 

programelor de investiŃii şi reparaŃii; 

- întocmeşte materiale solicitate de primar, Biroul Imagine şi Mass-

media referitoare la stadiul lucrărilor de investiŃii în cadrul 

instituŃiilor subordonate; 

- centralizează creditele angajate şi cheltuielilor efectuate pentru 

finanŃarea obiectivelor de investiŃii în cadrul instituŃiilor subodonate 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

 Art. 62 DirecŃia UtilităŃi Publice  

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor 

Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către 

autoritatea publică locală, atât în documentele de lucru elaborate 

de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităŃilor 

publice. 
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 AtribuŃiile Serviciului Libera IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale 

din cadrul Directiei UtilităŃi Publice, sunt următoarele: 

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, modificarea, 

completarea, anularea, preschimbarea autorizaŃiilor pentru 

asociaŃii familiale şi pentru persoane fizice care desfăşoară 

activităŃi economice în mod independent, conform Legii nr. 

507/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 58/2003; 

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, 

modificarea, completarea, anularea autorizaŃiilor şi acordurilor de 

funcŃionare pentru spaŃiile comerciale situate în zone publice, 

conform OrdonanŃei Guvernului României nr. 99/2000, aprobată 

de Legea nr. 650/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003; 

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, 

modificarea, autorizaŃiilor de comercializare în pieŃele situate în 

sectorul 1, conform Hotărârii nr. 24/1997 a Consiliului Local Sector 1; 

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea autorizaŃiilor pentru 

comerŃ stradal ocazionat de sărbătorile religioase ale Crăciunului, 

sărbătorile religioase ale Paştelui şi zilele de 1 şi 8 Martie;  

- soluŃionarea sesizărilor petenŃilor în limita competenŃelor conferite 

de legislaŃia în vigoare; 

- operarea înscrierii şi radierii contractelor de gaj în Registrul de 

gajuri al Primăriei secorului 1; 

- avizarea şi propunerea Consiliul Local Sector 1 a proiectelor de 

hotărâri în domeniul activităŃilor economice; 



 279

 Art. 63 AtribuŃiile Serviciului Fond Imobiliar sunt 

următoarele: 

- Ńine evidenŃa fondului locativ proprietate de stat în limitele de 

competenŃa stabilite prin legislaŃia şi actele de autoritate ale 

municipalităŃii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia elaborate de Guvernul Romaniei; O.G.R. nr. 

19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia; Legea 

152/1998 şi H.G. 962/2001 privind construirea de locuinŃe în regim 

de închirirere pentru tineri şi familii de tineri, cu finanŃare de la 

bugetul de stat şi credite externe ; Regulamentul de repartizare a 

locuinŃelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de 

stat cf.Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/13.02.2003 ) ; 

- Verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenŃa A.F.I. , SC 

ROM-VIAL SA şi DirecŃia de Impozite şi Taxe Locale, situaŃia 

locuinŃelor, garajelor şi dependinŃelor disponibile cât şi 

reglementarile solicitate de locatari ; 

- Întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi 

repartizare a locuinŃelor, garajelor, dependinŃelor , transcrierile, 

includerile în contractele de închiriere; 

- Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptaŃite să 

contracteze locuinŃe proprietate (OGR 19/1994 şi Normele 

Metodologice de aplicare a acesteia) ; 

- Primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăŃite să 

contracteze locuinŃe proprietate de stat ( Legea 114/1996 şi 

Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ; 
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- Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- Schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ; 

- Asigură răspuns în termenul legal la cererile, audienŃele şi 

scrisorile repartizate serviciului; 

- Încheie contracte de închiriere pentru locuinŃele aflate în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.  

 

 Art. 64 AtribuŃiile Serviciului RelaŃii AsociaŃii Proprietari sunt 

următoarele: 

- îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de locatari prin consilierea 

proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaŃiilor cu altă destinaŃie 

decât cea de locuinŃă în scopul transformării în asociaŃii de 

proprietari, în condiŃiile legii; 

- îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiei de proprietari pentru 

îndeplinirea de către acestea a obligaŃiilor ce le revin pentru 

întreŃinerea şi repararea construcŃiilor şi instalaŃiilor din 

condominiu; 

- întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes 

pentru asociaŃia de proprietari prin care să contribuie la buna 

funcŃionare a acestora; 

- organizarea în colaborare cu organizaŃii neguvernamentale, a 

seminariilor de instruire pentru preşedinŃii şi administratorii de 

condominii; 
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- organizarea şi asigurarea exercitării controlului financiar-contabil 

şi gestionar asupra activităŃii asociaŃiilor de proprietari, în condiŃiile 

legii; 

- avizarea adeverinŃelor emise de asociaŃia de proprietari în cazul 

înstrăinării de apartamente; 

- îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de proprietari pentru 

respectarea de către acestea a prevederilor O.G. nr. 84/2001; 

- participarea la şedinŃele asociaŃiilor de proprietari în baza 

solicitării acestora. 

 

 Art. 65 AtribuŃiile Serviciului Medicină Veterinară sunt 

următoarele : 

- soluŃionează petiŃiile şi audienŃele cetăŃenilor sectorului 1 privind 

creşterea şi întreŃinerea animalelor astfel încât să nu producă 

poluarea mediului sau discomfort vecinilor; 

- informează cetăŃenii Sectorului 1 privind creşterea, întreŃinerea şi 

exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităŃi; 

- asigură consultaŃii şi tratamente animalelor din cadrul 

gospodăriilor populaŃiei Sectorului 1, precum şi alte acŃiuni sanitar-

veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al 

Sectorului 1, conform HCLS 1 nr. 43/2002; 

- informează DirecŃia Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 

Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaŃia suspectării apariŃiei 

de boli epizootice şi contribuie la măsurile ce se instituie. 
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 Art. 66 AtribuŃiile Serviciului Informatică sunt următoarele: 

- Concepe şi elaborează proiectul care stă la baza realizării unui 

sistem informatic integrat, în cadrul Primăriei Sectorului 1; 

- Elaborează strategia de informatizare a activităŃii desfăşurată de 

fiecare departament existent în PS1, prin efectuarea permanentă a 

unui studiu şi a unei analize asupra sistemului informaŃional, 

pentru a putea propune soluŃii de informatizare adecvate; 

- Asigură adaptarea permanentă a sistemului informaŃional la 

modificările legislative apărute; 

- Concepe, realizează şi actualizează pagina de prezentare a 

Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură o interfată prietenoasă între PS1 şi cetăŃenii acestui 

sector prin intermediul punctelor electronice de informare; 

- Administrează reŃeaua Internet şi Intranet existentă în PS1, 

realizând totodată proiectul de extindere a acesteia, în funcŃie de 

necesar; 

- Gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul PS1 la reŃeaua 

Internet; 

- Urmăreşte traficul de utilizare a reŃelei Internet; 

- Asigură asistenta tehnică celorlalte compartimente din PS1 în 

vederea exploatării raŃionale a echipamentului informatic, cât şi 

pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaŃiilor informatice 

implementate; 

- Concepe programe şi aplicatii software specifice activităŃii 

desfăşurate de fiecare departament; 
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- Asigură buna funcŃionare din punct de vedere logicistic a 

aplicaŃiilor implementate; 

- Este singurul utilizator autorizat (prin reprezentantul împuternicit 

de conducere) al sistemului electronic de organizare a licitaŃiilor 

electronice e-licitaŃie şi al sistemului electronic de colectare a 

datelor statistice e-statistica; 

- Stabileste necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaŃiile 

informatice ce urmează a fi achiziŃionate pe parcursul unui an 

calendaristic; 

- Colaborează cu unităŃile subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de 

informatizare. 

- se documentează continuu privind noutăŃile apărute în domeniul 

Tehnologiei InformaŃiei, precum şi modificările legislative apărute 

ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană 

 

 Art. 67 AtribuŃiile Serviciului Ecologie Urbană, ProtecŃia 

Mediului şi EducaŃie Eco-Civică sunt următoarele: 

-acŃionează conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcŃiei; 

-Ńine legătura permanent cu instituŃiile de profil; 

-propune, întocmeşte şi urmăreşte elaborarea documentaŃiilor de 

profil; 

-asigură transmiterea din şi în teritoriu, către celelalte servicii din 

cadrul direcŃiei; 

-elaborează analize, studii şi cercetări privind fundamentarea 

deciziilor în domeniul protecŃiei mediului şi ecologiei urbane; 
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-optimizează sistemul de salubrizare şi promovează reciclarea 

materialelor refolosibile; 

-gestionarea şi extinderea ariilor oxigenate şi a suprafeŃelor 

acvatice; 

-promovarea de programe şi proiecte de reconstrucŃie ecologică; 

-documentare şi specializare permanentă în domeniu; 

-schimb de experienŃă cu instituŃii similare sau de profil din Ńară 

sau din afară; 

-relaŃii cu societatea civilă, ONG-uri, fundaŃii şi alte instituŃii; 

-implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul 

protecŃiei mediului la nivel de administraŃie locală; 

-îndeplineşte şi alte atribuŃii specifice primăriei. 

 

 Art. 68 AtribuŃiile Serviciului Aprovizionare şi Administrativ  

sunt următoarele : 

- Ńine evidenŃa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în 

patrimoniul Primăriei Sectorului 1; 

- organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare al 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 

1, a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaŃia necesară; 

- organizează, urmăreşte şi activitatea şoferilor şi folosirea 

autoturismelor din dotarea Centrului Militar şi Aparare Civilă Sector 1; 

- întocmeşte FAZ –urile pentru maşinile din dotarea Primăriei 

Sectorului 1; 

- vizează Faz-urile pentru autoturismele din dotarea Centrului 

Militar si Apărare Civilă Sector 1; 
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- vizează pentru realitate cererile de materiale specifice întreŃinerii 

şi funcŃionării autoturismelor pentru Primăria Sectorului 1, Centrul 

Militar si Apărare Civilă Sector 1; 

- vizează pentru realitate facturile furnizorilor direcŃi (FDEB, RGAB 

etc.); 

- întocmeşte şi fundamentează anual propunerile pentru reparaŃii 

capitale şi curente pentru Primăria Sectorului 1; 

- vizează propunerile privind reparaŃiile capitale şi curente pentru  

Centrul Militar şi Apărare Civilă Sector 1; 

- urmăreşte, receptionează şi vizează lucrările capitale şi curente 

efectuate pentru Primăria Sectorului 1; 

- organizează şi supraveghează efectuarea şi întreŃinerea 

curăŃeniei în sediul primăriei, pe căile de acces şi pe spaŃiile verzi 

aferente, inclusiv deszăpezirea; 

- asigură paza imobilului şi respectarea reglementarilor privind 

accesul cetăŃenilor în primărie , precum şi prevenirea şi stingerea 

incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare; 

- asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul sau de activitate; 

- urmăreşte asigurarea termenelor scadente a autorizaŃiilor privind 

funcŃionarea în legalitate a anexelor cu specific alimentar (bufet 

etc.) 

- Ńine evidenŃa planurilor imobilelor din patrimoniu cu 

responsabilităŃi privind modificările de spaŃiu pentru anumite 

utilităŃi; 
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 -se preocupă de verificarea structurală a imobilelor din patrimoniu 

şi ia măsuri de reabilitare; 

 -urmăreşte şi receptionează lucrările de remediere a instalaŃiilor 

(electrice, sanitare, termice), operaŃii de zugrăveli ale suprafeŃelor 

interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu; 

- Ńine evidenŃa chiriaşilor şi întocmeşte cote de întreŃinere şi 

consumurile de energie; 

- asigură prin personalul angajat, calificat şi autorizat remedierea 

tuturor defecŃiunilor de mica amploare la instalaŃiile din clădirile din 

patrimoniu; 

 asigură efectuarea curaŃeniei în Primăria Sector 1 şi sediul din 

PiaŃa Amzei; 

- asigură materialele de curăŃenie pentru personalul numit în acest 

scop. 

 

 DirecŃia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol are în 

subordine următoarele: 

- Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

- Biroul Cadastru 

-  

 

 Art. 69 AtribuŃiile Biroului Cadastru sunt următoarele: 

- evidenŃa planurilor cadastrale şi a registrului posesorilor de 

imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1985; Ńine legătura cu 

departamentul de resort din cadrul Primăriei Capitalei şi cu 

celelalte instituŃii implicate în vederea actualizării acestuia; 



 287

- atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza 

evidenŃelor existente, precum şi prin verificări pentru nevoi interne; 

- tehnic: - efectuarea masurătorii, identificarea poziŃiei, 

configuraŃiei şi mărimii suprafeŃelor terenurilor pe destinaŃii de 

folosinŃă şi proprietari; 

- economic: - identificarea pe baza evidenŃelor existente şi prin 

orice alte mijloace a destinaŃiei, categoriei de folosinŃă a parcelelor 

şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor; 

- juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate 

şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective; 

- efectuarea de măsurători pentru actualizarea planurilor 

cadastrale în situaŃii date şi întocmeşte planurile de situaŃie 

corespunzătoare; 

- identificarea şi evidenŃierea tuturor imobilelor, terenurilor virane – 

de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului 

Bucureşti; identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere 

din circuitul civil a acestora; ia măsuri de conservare a terenurilor 

de către autorităăŃile competente;  

- însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinŃă în 

domeniul administraŃiei publice locale; 

- întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate. 

- întocmeşte corespondenŃa; - invitaŃii în vederea completării 

documentaŃiilor, întocmeşte şi expediază corespondenŃa specifică 

în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar; 
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- program cu publicul; - verificarea documentaŃiilor, completarea 

dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale 

de punere în posesie; 

 

 Art. 70 AtribuŃiile Serviciului Fond Funciar şi Registru Agricol 

sunt următoarele: 

- pregăteşte lucrările Subcomisiei pentru aplicarea Legii nr. 

18/1991 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor şi 

fundamentează propunerile ce urmează a fi înaintate Prefecturii 

Municipiului Bucuresti; 

- însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinŃă în 

domeniul administraŃiei publice locale; 

- întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate. 

- întocmeşte corespondenŃa; - invitaŃii în vederea completării 

documentaŃiilor, întocmeşte şi expediază corespondenŃa specifică 

în care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar; 

- program cu publicul; - verificarea documentaŃiilor, completarea 

dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale 

de punere în posesie;  

- înscrierea, completarea la zi şi centralizarea datelor din Registrul 

Agricol; 

- întocmeşte rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul 

Agricol; 
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- întocmeşte certificatele de producător pe baza evidenŃelor din 

Registrul Agricol şi a verificărilor din teren; 

- atestarea datelor din evidenŃele Registrului Agricol persoanelor 

titulare necesare la Oficiul forŃelor de muncă şi pentru ajutor social  

- emite certificate de proprietate pentru animale pe baza 

evidenŃelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren; 

- asigură servicii de consultanŃă agricolă prin sprijinirea fermierilor 

din sectorul 1 în obŃinerea de seminŃe selecŃionate, animale de 

reproducŃie, material biologic şi informarea acestora în teren ; 

- asigură transmiterea de informaŃii referitoare la subvenŃiile şi 

primele din agricultură, precum şi legislaŃia agricolă în vigoare; 

- eliberează şi centralizează cererile pentru subvenŃii în baza 

legislaŃiei agricole în vigoare, precum şi cererile pentru înscrierea 

în registrul exploataŃiilor agricole şi viticole; 

- informaŃii privind achiziŃionarea îngrăşămintelor ; 

- informaŃii privind normele sanitar veterinare în vederea desfacerii 

pe piaŃă a produselor de origine animală şi a celor din producŃia 

legumicolă , viticolă , pomicolă ; 

- identificarea problemelor urgente ale fermierilor şi grupurilor de 

fermieri privaŃi din sectorul 1 prin demersuri efectuate pe teren şi 

colaborarea cu Oficiul Municipal de ConsultanŃă Agricolă pentru 

soluŃionarea acestora ; 

- asigură asistenŃa tehnică la întocmirea Registrului Agricol pentru 

sectorul 1. 
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 Art. 71 AtribuŃiile Serviciului Secretariat General, AudienŃe  

sunt următoarele : 

 a)Consiliul Local al Sectorului 1: 

- asigură aducerea la cunoştinŃa cetăŃenilor a ordinii de zi a 

şedinŃelor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii, 

precum şi a Hotărârilor şi DispoziŃiilor cu caracter normativ;  

- asigură convocarea consilierilor la sedinŃele Consiliului Local şi la 

şedinŃele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ; 

- organizează şedinŃele consiliului, conform ordinii de zi ; 

- asigură pregatirea dosarelor de sedinŃă, multiplicarea 

materialelor şi difuzarea către consilierii aleşi; 

- Ńine evidenŃa consilierilor la sedinŃele în plen; 

- întocmeşte stenogramele dezbaterilor reuniunilor Consiliului 

Local ; 

- Ńine evidenŃa Registrului hotărârilor Consiliului Local ; 

- transmite către Prefectura Municipiului Bucureşti hotărârile 

adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în termenul prevăzut de 

lege în vederea obŃinerii avizelor de legalitate ; 

- difuzează hotărârile Consiliului Local în termenul legal factorilor 

cu responsabilităŃi ; 

- transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 a proiectelor de hotărâri, în vederea 

întocmirii raportului de specialitate; 

- asigură dactilografierea avizelor, proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului Local şi a oricăror materiale iniŃiate şi redactate de 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau 

de oricare consilier ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 
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Local al Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 solicitând informări în acest sens; 

- desfăşoară acŃiuni care au drept scop promovarea normelor 

comunitare încurajând iniŃiativele locale în ceea ce priveşte 

integrarea europeană. 

- arhivează materialele şedinŃelor de consiliu şi Ńine evidenŃa 

acestora în dosare sigilate . 

 b) Primăria Sectorului 1: 

- Ńine evidenŃa dispoziŃiilor Primarului Sectorului 1, a dispoziŃiilor 

Primarului General şi a hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ; 

- difuzează, în termenul legal, dispoziŃiile Primarului Sectorului 1, 

ale Primarului General, a Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, a Ordinelor Prefectului în legătură cu 

activitatea Consiliului Local al Sectorului 1; 

- transmite Prefecturii Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut 

de lege, dispoziŃiile emise de Primarul Sectorului 1 în vederea 

obŃinerii avizului de legalitate. 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- programarea audienŃelor la conducerea Primăriei sectorului 1 şi 

urmărirea soluŃionării problemelor respective ; 

- asigură realizarea lucrărilor secretariatului sectorului 1 şi 

întocmeşte răspunsuri la corespondenŃa curentă referitoare la 

activitatea proprie; 

 

 c)Arhiva  
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- evidenŃa , gestiunea şi conservarea arhivei din 1965 şi până în 

prezent ; 

- identificarea şi efectuarea copiilor în vederea legalizării de către 

secretarul sectorului, de pe orice act din arhiva generală, cu 

excepŃia celor cu caracter secret, asigurând taxarea conform 

legislaŃiei în vigoare ; 

 

 Art. 72 AtribuŃiile Serviciului Contencios Administrativ, 

Juridic sunt următoarele : 

- asigură documentarea analiza şi monitorizarea reglementărilor 

Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către 

Autoritatea Publică Locală, atât în documentele de lucru elaborate 

de aceasta, cât şi în activitatea curentă în domeniul contenciosului 

Administrativ, Juridic şi Legislativ. 

 AtribuŃii Serviciului Contencios Admnistrativ Juridic sunt 

următoarele: 

- reprezintă Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 în faŃa 

instanŃelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităŃi; 

- instrumentează cauzele în care Primăria şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în 

judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc); 

- redactează proiecte de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 şi de 

hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

- răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice persoanelor fizice în 

legatură cu litigiile în care Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1 

figurează ca parte; 

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 
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- analizează dacă sunt îndeplinite condiŃiile legate de procedură 

privind iniŃierea şi promovarea proiectelor de acte administrative 

existente între referate, raport de specialitate, (expunere de 

motive, extras din legislaŃie invocată, documentaŃie aferentă) 

-redactează şi asigură publicarea anunŃului pentru supunerea spre 

dezbatere publică a proiectelor de acte normative; 

- Ńine evidenŃa proiectelor de acte normative supuse dezbaterii 

publice; 

- urmăreşte asigurarea publicităŃii la sediul instituŃiei şi 

introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative; 

-transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au 

depus cerere pentru primirea acestor informaŃii; 

- transmite spre analiză şi avizare autorităŃilor publice interesate 

proiecte de acte normative; 

- asigură organizarea unei întâlniri în care se dezbate public 

proiectul de act normativ dacă acest lucru a fost avut în scris de o 

asociaŃie legal constituită sau de o altă autoritate publică; 

- informează Primarul şi Secretarul cu privire la expirarea 

termenului până la care se puteau înregistra şi primi propuneri la 

proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice; 

- întocmeşte raportul anual privind transparenŃa decizională; 

- asigură publicarea raportului anual privind transparenŃa 

decizională în site-ul propriu, afişarea la sediul instituŃiei într-un 

spaŃiu accesibil publicului; 

- apără interesele Consiliului Local în faŃa instanŃelor de judecată; 
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- redactează răspunsuri şi expediază corespondenŃa în acest 

sens.  

- implemetarea acquis-ului comunitar în AdministraŃia Publică 

Locală a Sectorului 1. 

 

 Art. 73 AtribuŃiile Biroului LegislaŃie, Avizare Contracte sunt 

următoarele : 

- avizează de legalitate proiectele de dispoziŃii; 

- formulează avize scrise la solicitarea conducerii; 

- Ńine evidenŃa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi 

informează toate serviciile administraŃiei publice locale ale 

Sectorului 1 despre apariŃia şi modul de aplicare al actelor 

normative de referinŃă; 

- răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice serviciilor 

administraŃiei publice şi petenŃilor în legatură cu activitatea 

acestuia; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- initiază, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura de 

deschidere a succesiunilor vacante; 

- redactează, în temeiul Legii nr. 24/2000 şi a HGR nr. 400/2000, 

propuneri de iniŃiativă legislativă; 

- reprezintă Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul ComerŃului, 

în vederea înfiintării de societăŃi comerciale; 

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 
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- implemetarea acquis-ului comunitar în AdministraŃia Publică 

Locală a Sectorului 1. 

 

 Art. 74 AtribuŃiile Serviciului Autoritate Tutelară sunt 

următoarele : 

- supravegherea şi ocrotirea persoanelor majore lipsite de 

capacitate de exerciŃiu şi a celor cu capacitatea de exerciŃiu 

pastrată, dar care nu-şi pot asigura singure îngrijirea şi 

reprezentarea; 

- îndrumarea şi controlul modului în care sunt îngrijite persoanele 

majore, aflate în evidenŃa serviciului, precum şi modul cum sunt 

administrate bunurile şi veniturile lor; 

- verifică în teritoriu şi întocmeşte referate de anchetă socială, 

formulând puncte de vedere, la solicitarea instanŃelor 

judecatoreşti, privind raporturile patrimoniale personale dintre 

părinŃi şi minori în cazuri de divorŃ, încredinŃare, reîncredinŃare, 

stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimişi în judecată ca 

infractori minori, întreruperea sau amânarea executării pedepsei 

pentru majori, sau la solicitarea organelor de poliŃie pentru 

cercetarea minorilor care au săvârşit infracŃiuni; 

- pregătirea emiterii dispoziŃiilor primarului prin care dispune în 

următoarele situaŃii: litigiile dintre părinŃi privind stabilirea numelui 

minorului rezultat atât din căsătorie cât şi din afara acesteia; 

încuviinŃarea actelor de dispoziŃie în legătură cu bunurile minorului, 

pe care urmează să-l încheie părinŃii în numele minorului sau 

minorul, cu încuvinŃarea acestora; luarea hotărârii privind locul 
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unde va fi îngrijit minorul /majorul pus sub interdicŃie; încuviinŃarea 

pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparŃinând 

minorului sau persoanei majore pusă sub interdicŃie, depuşi în 

diferite instituŃii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului în 

caz de neînŃelegere între tutore şi minori sau când între aceştia 

sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru persoanele majore 

puse sub interdicŃie; descărcarea de gestiune la încetarea tutelei 

sau curatelei; 

- verificarea anuală şi ori de câte ori este nevoie a gestiunilor 

tutorilor şi curatorilor; 

- îşi dă acordul pentru găzduirea anumitor categorii de persoane în 

instituŃii de asistenŃa socială, dacă acestea nu-şi pot da 

consimŃământul ; 

- sesizarea altor autorităŃi privind cazurile a căror soluŃionare 

excede competenŃa AutorităŃii tutelare; 

- formulează cereri în justiŃie, prin Serviciul Contencois 

Administrativ, Juridic, pentru următoarele situaŃii: punerea sub 

interdicŃie şi ridicarea acesteia; înregistrarea tardivă a naşterii 

copilului care nu a fost înregistrat în registrul stării civile până la 

vârsta de 1 an; 

- sesizarea DirecŃiei Generală de AsistenŃă Socială când se 

constată că un copil este în dificultate; 

- la solicitarea medicului psihiatru, oferă informaŃii referitoare la 

existenŃa sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al 

unui pacient al acestuia ; 
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- comunică Biroului de evidenŃă electorală datele de identificare 

ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdicŃie sau 

scoaterea de sub interdicŃie; 

- asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de 

înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparŃin, în 

scopul întreŃinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este 

nevoie, îndeplinirea obligaŃiilor ce decurg din actul încheiat. 

 

 Art. 75 AtribuŃiile DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor sunt următoarele : 

 DirecŃia Stare Civilă  

- înregistrarea naşterii care presupune: atribuirea codului numeric 

personal conform metodologiei; completarea celor două acte; 

completarea certificatului de naştere; completarea buletinului 

statistic şi a comunicării de naştere pentru poliŃie; desfăşurarea 

certificatelor consumate; 

- înregistrarea adopŃiei ca urmare a hotărârii judecătoreşti emise în 

urma căreia se întocmeşte şi se expediază menŃiune de adopŃie 

pentru actul iniŃial şi comunicare de modificare pentru poliŃie şi 

eliberarea certificatului; 

- înregistrarea naşterilor ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de 

înregistrare tardivă a acestora şi eliberarea certificatului; 

- înregistrarea copiiilor abandonaŃi în baza procesului verbal şi 

eliberarea extrasului de naştere; 

- transcrierea actelor de naştere înregistrate în străinătate şi 

eliberarea certificatelor; 
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- verificarea filelor consulare de la ambasadele româneşti 

(atribuirea codului numeric, înscrierea în opis, întocmirea 

buletinului statistic şi comunicării); 

- completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi 11; 

- întocmirea adreselor pentru expedierea buletinelor statistice  

şi comunicărilor de naştere pentru poliŃie (lunar); 

- întocmirea adresei pentru expedierea certificatelor anulate din 

gestiune (lunar); 

- în funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii fată de şeful 

serviciului; 

 

 COMPARTIMENTUL CĂSĂTORII 

- Verificarea documentelor primare în vederea înregistrării 

căsătoriei 

- Înregistrarea actelor de căsătorie în cele două registre; 

- Completarea certificatului de căsătorie; 

- Desfăşurarea certificatelor consumate; 

- Completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi ll; 

- Completarea şi expedierea menŃiunilor de căsătorie la locul de 

naştere al celor doi soŃi conform Legii 119 / 1996; 

- Întocmirea adresei şi expedierea buletinelor statistice (lunar); 

- Ştampilarea, semnarea şi arhivarea registrelor consumate; 

- Întocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea căsătoriei; 

- Întocmirea actelor de căsătorie în urma aprobării transcrierilor din 

străinătate, eliberarea certificatului de căsătorie şi livretului de 

familie la transcriere; 
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- ReŃine atenŃia viitorilor soŃi la depunerea actelor, a obligaŃiei 

legale ce le revine, în sensul de a prezenta la oficierea căsătoriei, 

doi martori; 

- Asigură publicitatea prin afişarea intenŃiei viitorilor soŃi de a se 

căsători, la depunerea actelor la sediul Primăriei. 

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la şeful 

serviciului. 

 

 COMPARTIMENTUL ÎNREGISTRAREA DECESELOR: 

- Verificarea actelor primare în vederea înregistrării decesului; 

- Înregistrarea decesului, care presupune: completarea celor două 

acte, completarea certificatului de deces şi desfăşurarea lui; 

completarea adeverinŃei de înhumare, completarea buletinului 

statistic; 

- Completarea opisului alfabetic exemplarului 1 şi ll; 

- Întocmirea comunicărilor de menŃiuni privind decesele 

înregistrate şi expedierea acestora la locul de naştere al 

decedaŃilor; 

- Întocmirea comunicărilor de modificări pentru copiii cu vârsta sub 

14 ani şi expedierea acestora la poliŃie (lunar); 

- Întocmirea extraselor de deces pentru Serviciul Paşapoarte şi 

D.G.E.I.P. (după caz) şi expedierea acestora; 

- Întocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la DirecŃia 

de Statistică (lunar); 

- Înaintarea la organele de poliŃie a buletinelor de identitate ale 

decedaŃilor,pe bază de borderou (lunar); 
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- Expedierea la centrele militare a livretelor militare ale decedaŃilor 

pe bază de borderou (lunar); 

- Întocmirea listei decedaŃilor care au avut ultimul domiciliu în 

Sectorul 1 pentru Biroul Electoral; 

- Întocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor până la 

împlinirea vârstei de 18 ani pentru gestionarea la DirecŃia pentru 

Dialog, Familie şi Solidaritate Socială. 

- Întocmeşte lunar sesizările cu privire la moştenire pentru Biroul 

de avizare din cadrul primăriei de care aparŃine ultimul domiciliu al 

persoanei decedate. 

 

 COMPARIMENTUL REGISTRATURĂ 

- Înregistrează zilnic documentele primare în baza cărora se 

înregistrează actele curente (certificate constatatoare de naştere, 

deces, declaraŃii de căsătorie); 

- Înregistrarea zilnică a cererilor în baza cărora s-au eliberat 

certificatele; 

- Înregistrarea sentinŃelor care se depun pentru a se opera pe acte 

(sentinŃe de divorŃ, de rectificare, de stabilire a filiaŃiei, de 

încuviinŃare de nume, de anulare a unor acte sau menŃiuni, de 

adopŃie, declaraŃii de recunoaştere); 

- Înregistrarea cererilor prin care se solicită transcrieri de acte 

întocmite în străinătate (naşteri, căsătorii, decese, divorŃ); 

- Înregistrarea diverselor adrese sosite de la alte primării, secŃii de 

poliŃie, Tribunal, Parchet, etc. ce constituie corespondenŃa venită; 
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- Înregistrarea răspunsurilor şi solicitărilor noastre către alte 

primării, pentru certificate, uzuri oficiale de pe acte, menŃiuni, 

anexe; 

- Înregistrarea dosarelor pentru indemnizaŃiile de naştere; 

- Înregistrarea dosarelor pentru schimbarea numelui; 

- Înregistrarea filelor consulare ce reprezintă actele întocmite la 

ambasade; 

- Primiri şi verificări de acte pentru căsătorie (confruntarea actelor 

originale cu copiile care se reŃin pentru întocmirea dosarului, B.I., 

certificate, sentinŃe); 

- Îndosarierea, numerotarea, ştampilarea acestor acte necesare 

pentru dosarul de căsătorie; 

- Întocmirea buletinelor statistice; 

- RelaŃii cu publicul; 

- Primiri şi verificări de acte pentru dosarele de schimbare a 

numelui: verificarea cererilor şi a actelor pentru publicarea în 

Monitorul Oficial, verificarea actelor pentru întocmirea dosarului 

după caz (certificate, sentinŃe, dovezi); 

- Îndosarierea pentru schimbarea numelui, expedierea prin poştă 

la secŃiile de poliŃie, păstrarea evidenŃei în registrul special pentru 

schimbări de nume, anunŃarea solicitantului telefonic sau în scris, 

de aprobare a schimbării de nume, eliberarea deciziilor, trimiterea 

dovezii de primire a deciziei şi chitanŃei C.E.C. şi achitarea taxei la 

D.G..I.P.-D.E.P., solicitarea certificatelor noi ca urmare a acestei 

modificări făcute în acte ; 

- RelaŃii cu publicul; 
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- Primirea actelor pentru transcrierea căsătoriilor efectuate în 

străinătate, solicitarea în scris a aprobării de la D.G.E.I.P.-D.E.P. 

pentru transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprobării, 

telefonic sau în scris, înregistrarea actului în registrul de acte 

curente exemplar l şi ll, întocmirea certificatului (Legea 119 / 

1996); 

- Legarea actelor primare şi arhivarea lor, evidenŃa lor conservarea 

şi clasarea documentelor; 

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la şeful 

serviciului.  

 

 COMPARTIMENTUL CORESPONDENłĂ: 

- Eliberarea certificatelor de stare civilă solicitate de cetăŃeni ca 

urmare a pierderii, deteriorării, distrugere prin ardere, care 

presupune: verificarea cererii cetăŃeanului, verificarea în arhivă, 

întocmirea şi desfăşurarea certificatului completat; 

- Rezolvarea cererilor prin care se solicită certificate din provincie 

care presupune: verificarea cererii cetăŃeanului, întocmirea adresei 

de solicitare şi expedierea acesteia prin poştă; 

- Rezolvarea tuturor solicitărilor sosite de la alte primării, 

inspectorate de poliŃie, notariate, etc.; 

- Îndosarierea tuturor adreselor şi cererilor primite; 

- Îndosarierea actelor sosite de la ambasadele şi consulatele 

româneşti; 

- Primirea şi expedierea documentelor necesare pentru solicitarea 

transcrierii; 
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- Atribuirea de coduri numerice personale pentru cetăŃenii români 

cu domiciliul în străinătate, cerute de D.G.E.I.P. – S.E.P.; 

- RelaŃiile cu publicul;  

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la şeful 

serviciului.  

 

 COMPARTIMENTUL MENłIUNI: 

- Primirea menŃiunilor de la alte primării; 

- Primirea sentinŃelor de divorŃ; 

- Primirea renunŃărilor, redobândirilor şi acordărilor de cetăŃenie 

română, care necesită următoarele operaŃiuni: înregistrarea 

lor,ordonarea lor după an, număr de act, sector; verificarea în 

arhivă; operarea lor pe marginea actelor; întocmirea, şi expedierea 

altor menŃiuni după caz. 

 

 AtribuŃiile Birourilor de EvidenŃă a Persoanelor sunt: 

- întocmesc, păstrează, Ńin evidenŃa şi eliberează, în sistem de 

ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărŃile de identitate şi 

cărŃile de alegător; 

- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi 

menŃiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi 

reşedinŃa persoanei; 

- întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă; 

- întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie 

actele de stare civilă, precum şi menŃiuni făcute pe actele de stare 

civilă şi pe actele de identitate; 
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- actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenŃă a 

populaŃiei, care conŃine datele de identificare şi adresele 

cetăŃenilor care au domiciliul în raza de competenŃă teritorială a 

direcŃiei; 

- furnizează, în cadrul Sistemului NaŃional Informatic de EvidenŃă a 

PopulaŃiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului 

Permanent de EvidenŃa PopulaŃiei; 

- furnizează, în condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor şi 

instituŃiilor publice centrale, judeŃene şi locale , agenŃilor economici 

ori cetăŃenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei; 

- întocmesc listele electorale permanente, în colaborare cu 

structurile teritorial ale Centrului NaŃional pentru Administrarea 

Bazelor de Date de EvidenŃă a Persoanelor; 

- constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile legii; 

- primesc cerererile şi documentele necesare în vederea eliberării 

paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa paşapoartelor, respectiv 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public 

comunitar judeŃean de evidenŃă a persoanelor; 

- primesc de la serviciile publice comunitare competente 

paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de 

înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor pe care le eliberează solicitanŃilor; 
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- păstrează registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 

documente eliberate; 

- îndeplinesc şi alte atribuŃii stabilite prin reglementări legale; 

- organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a 

cărŃilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi 

soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, 

stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi 

acordarea vizei de reşedinŃă; 

- pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor din competenŃă, 

răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor şi 

instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de 

evidenŃă a persoanelor; 

- înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei 

categorii de lucrări; 

- răspund de corectitudinea datelor preluate din documentele 

primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de 

identitate; 

- colaborează cu formaŃiunile de poliŃie organizând în comun 

acŃiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, 

camping-uri şi alte unităŃi de cazare turistică, în vederea 

identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenŃă a 

populaŃiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 

- asigură aplicarea menŃiunilor corespunzătoare în actele de 

identitate ale cetăŃenilor faŃă de care s-a luat măsura interdicŃiei de 

a se afla în anumite localităŃi sau de a părăsi localitatea de 

domiciliu; 
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- identifică – pe baza menŃiunilor operative – elementele urmărite, 

cele cu interdicŃia prezenŃei în anumite localităŃi etc. şi anunŃă 

unităŃile de poliŃie în vederea luării măsurilor legale ce se impun; 

- înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat 

eliberarea acestora; 

- actualizează Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei cu 

informaŃiile din cererile cetăŃenilor pentru eliberarea actului de 

identitate, precum şi din comunicările autorităŃilor publice 

prevăzute de lege; 

- desfăşoară activităŃi de primire, examinare şi rezolvare a petiŃiilor 

cetăŃenilor; 

- asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 

unităŃile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor ce le revin, în temeiul legii; 

- formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, modificarea 

metodologiilor de lucru, etc; 

- întocmesc situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 

desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum 

şi procesele-verbale de scădere din gestiune; 

- răspund de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi păstrare 

a arhivei specifice; 

- soluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I., S.R.I., 

S.P.P., JustiŃie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, 

privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice; 

- organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul 

muncii, evidenŃele locale; 
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- eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităŃi 

sanitare şi de protecŃie socială, precum şi celor aflate în arestul 

unităŃilor de poliŃie ori în unităŃi de detenŃie din zona de 

responsabilitate; 

- acordă sprijin în vederea idntificării operative a persoanelor 

internate în unităŃi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de 

identitate; 

- asigură securitatea documentelor serviciului; 

 

 AtribuŃiile Biroului Informatică sunt: 

- actualizează Registru permanent de evidenŃă a populaŃiei local 

cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de 

ministere şi alte autorităŃi ale administraŃiei publice centrale şi 

locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăŃeni cu ocazia 

soluŃionării cererilor acestora; 

- preia în Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei datele 

privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru 

născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire la modificările intervenite 

în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi 

actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraŃiile din 

care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

- preia imaginea cetăŃenilor care solicită eliberarea actelor de 

identitate şi a paşapoartelor; 

- actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii 

cărŃilor de identitate şi a paşapoartelor; 
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- copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea 

cărŃilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de 

însoŃire a lotului şi celelalte evidenŃe; 

- operează în baza de date locală data înmânării cărŃii de 

identitate; 

- execută activităŃi pentru întreŃinerea preventivă a echipamentelor 

din dotare; 

- evidenŃiază incidentele de hard-soft şi de aplicaŃie; 

- clarifică neconcordaŃele dintre nomenclatorul arterelor de 

circulaŃie şi situaŃia din teren, respectiv din documentele 

cetăŃenilor; 

- rezolvă erorile din baza de date locală (contatate cu ocazia 

verificării sau semnalate de alŃi utilizatori); 

- salvează şi arhiveză pe suport magnetic, fişierul de imagini 

pentru loturile de cărŃi de identitate; 

- furnizează, în condiŃiile legii, date de identificare şi de adresă ale 

persoanei către autorităŃile şi instituŃiile publice centrale, judeŃene 

şi locale, agenŃii economici şi către cetăŃeni, în cazul în care sunt 

necesare prelucrări de date în sistem informatic; 

- administreză reŃeaua şi domeniul sistemului informatic pe 

probleme de competenŃa direcŃie; 

- întocmeşte listele electorale permanente; 

- desfăşoară activităŃi de studiu şi documentare tehnică, în scopul 

cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităŃilor de 

implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local; 
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- colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate 

la bazele de date comune ale Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu 

prevederile legale; 

- execută opraŃii de instalare a sistemelor de oprare a software-ului 

de bază şi de aplicaŃie pe echipamentele de calcul care impun  

sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în 

funcŃiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii 

firmei care asigură asistenŃă tehnică în cadrul contractelor de 

service al echipamentelor de calcul, de comunicŃie şi software; 

- asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia măsuri de 

prevenire a scurgerii de informaŃii şi secrete de serviciu; 

- execută alte sarcini dispuse de conducerea direcŃiei; 

  

CAPITOLUL V - RelaŃiile funcŃionale între compartimentele 

aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1 

 

 Art. 76 Compartimentele aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în 

termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de 

competenŃe în conformitate cu prevederile actelor normative în 

vigoare. 
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CAPITOLUL VI- AtribuŃii comune tuturor compartimentelor. 

DispoziŃii finale 

 

 Art. 77 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune 

măsuri pentru raŃionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea 

evidenŃei, sporirea vitezei de circulaŃie a documentelor, urmărind 

fundamentarea legală a lucrărilor. 

 În acest sens personalul cu funcŃia de DIRECTOR 

EXECUTIV: 

- organizează evidenŃa indicatorilor din domeniile de activitate ale 

compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le 

transmit in termenul legal; 

- răspund de perfecŃionarea pregătirii profesionale a subordonaŃilor 

şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităŃii; 

- asigură securitatea materialelor cu conŃinut secret şi răspund de 

scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifesta o preocupare 

permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei şi a dotărilor, 

luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 

 ToŃi salariaŃii  au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii din 

domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care 

decurg din actele normative în vigoare, nou apărute, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să 
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concure la realizarea integrală a atribuŃiilor instituŃiei, la 

îmbunătăŃirea activităŃii acesteia, atât în timpul programului de 

lucru, cât şi în afara acestuia. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a pune la dispoziŃia membrilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea 

acestora. 

 In temeiul Legii 571/2004 privind protecŃia personalului din 

autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 

semnalează încălcări ale legii, toŃi salariaŃii au dreptul la protecŃia 

avertizării în interes public. 

 

 Art. 78 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 

sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii şi 

salarizării. 

 

 Art. 79 Toate compartimentele aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1 prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte 

de activitate. 

 

 Art. 80 Toate compartimentele aparatului propriu al Primăriei 

Sectorului 1 vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate 

ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore 

în domeniul lor de activitate. 
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 Art. 81 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătură tuturor 

compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1, 

conducătorii acestora având obligaŃia să asigure, sub semnătură, 

luarea la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din subordine. 

 

 Art. 82 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr.____ din ___.___.2006 şi intră 

în vigoare la data de __.__.2006. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară  

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Resurse Umane; 

 łinând seama de avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului Local 

al Sectorului 1 ; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 208/15.06.2006 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 ;  

 Având în vedere precizările Legii nr. 571/2004 privind 

protecŃia personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi 

din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 118/2002 ; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 

privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În baza prevederilor OrdonanŃei Guvernului României nr. 

85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi 

instituŃiile publice ;  

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) şi art. 95, alin. (2), lit. 

"e" art. 1207, alin. (1), lit. ”b”  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 

1 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 îşi încetează 

valabilitatea. 
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 Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Resurse Umane întregul aparat propriu de specialitate al 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 432/19.12.2006 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 432 /19.12.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

I. DISPOZIłII GENERALE 

II. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 

III. DREPTURILE CONDUCERII 

IV. OBLIGAłIILE CONDUCERII 

V. DREPTURILE SALARIAłILOR 

VI. OBLIGAłIILE SALARIAłILOR 

VII. RECOMPENSE 

VIII. SANCłIUNI DISCIPLINARE 

IX. DISPOZIłII FINALE 

 

 Prezentul Regulament de Ordine Interioară s-a întocmit în 

temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

modificată şi completată, a Legii nr. 571/2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte 

unităŃi care semnalează încălcări ale legii, a Hotărârii Guvernului 

României nr. 250/1992, republicată privind concediul de odihnă şi 

alte concedii, a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi a Legii nr. 

188/1999 privind Statutul FuncŃionarilor Publici cu completările şi 

modificările ulterioare şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 
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CAPITOLUL I –DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1 Regulamentul de Ordine Interioară stabileşte condiŃiile 

pentru folosirea completă şi raŃională a timpului de lucru, utilizarea 

corectă şi păstrarea bunurilor instituŃiei, precum şi răspunsul 

adecvat în dialogul scris sau verbal cu cetăŃenii sectorului. 

 

 Art. 2 Regulamentul de Ordine Interioară se aplică tuturor 

salariaŃilor aparatului propriu şi personalului delegat sau detaşat 

pe perioada delegării sau detaşării precum şi colaboratorilor, 

elevilor şi studenŃilor (care efectuează stagiului de practică în 

cadrul instituŃiei). 

 Pentru abaterile disciplinare săvârşite în timpul delegării, 

salariatul răspunde disciplinar faŃă de unitatea care a dispus 

delegarea; în cazul detaşării, salariatul răspunde disciplinar faŃă de 

unitatea unde a fost detaşat, abaterile fiind sancŃionate în funcŃie 

de gravitatea lor de către unitatea unde lucrează sau de unitatea 

care a dispus detaşarea. 

 

 Art. 3 Angajarea personalului în aparatul propriu se face prin 

concurs, în funcŃie de competenŃă, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

 În urma constatării rezultatului concursului, Primarul emite 

dispoziŃia de numire pe post. 
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 De la prevederile alineatului precedent se exceptează 

numirea secretarului, care este de competenŃa Prefectului. 

 

 Art. 4 În termen de 5 zile de la angajare, salariatul primeşte 

de la Serviciul Resurse Umane, legitimaŃia de serviciu, care se 

vizează semestrial şi pe care este obligat să o predea la încetarea 

activităŃii. 

 

 Art. 5 În termen de 30  zile de la încadrare, Serviciul 

Resurse Umane este obligat să întocmească pentru cei nou 

angajaŃi, carnet de muncă. 

 

 Art. 6 La încetarea activităŃii, Serviciul Resurse Umane este 

obligat să înmâneze persoanei respective carnetul de muncă 

completat la zi, dosarul profesional şi nota de lichidare cuprinzând 

situaŃia debitelor. 

 

 Art. 7 SalariaŃii Primăriei trebuie să fie apŃi de munca pentru 

care se angajază, să se se bucure de o stare de sănătate bună şi 

să nu fi suferit vreo condamnare ce are vreo legătură cu specificul 

muncii. 
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CAPITOLUL II- ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 

 

 Art. 8 Timpul normal de lucru este de 8 ore /zi x 5 zile 

/saptămână. 

 Programul de lucru al salariaŃilor încadraŃi pe postul de 

portar este de 8 ore /zi x 7 zile / săptămână. 

 Programul de lucru începe la ora 8,00 şi se termină la ora 

16,30, in zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00 în zilele de vineri. 

 SalariaŃii au obligaŃia să semneze condica de prezenŃă, la 

începutul şi terminarea programului de lucru, la Cabinetul 

Primarului. 

 Condica se ridică de la Biroul Resurse Umane, care va 

verifica prezenŃa salariaŃilor la locul de muncă. 

 

 Art. 9 Programul de lucru cu publicul al conducerii Primăriei 

este organizat în audienŃe, după cum urmează:  

- În zilele de Luni, Marti, şi Joi, începând cu orele 1300 Dl. Andrei 

Ioan Chiliman –Primar; 

- În ziua de luni, începând cu orele 1200 Dl. Mihai Marian Bâzgan – 

Viceprimar; 

- În fiecare zi de miercuri, începând cu orele 1200 Dl. Bogdan 

Grigorescu – Secretar; 

 

 Înscrierile în audienŃă la conducerea Primăriei se fac astfel: 

la Primar şi Secretar în fiecare zi (telefonic sau personal), la 

Viceprimar în fiecare zi de vineri, între orele 900-1300 prin persoana 
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desemnată în acest scop din cadrul Serviciului Secretariat 

General, AudienŃe. 

 

 AudienŃele se înregistrează într-un registru special. 

 CetăŃenii se prezintă la audienŃă cu buletinul de identitate şi 

numărul de înregistrare a cererii-sesizării. 

 Fiecare serviciu va afişa programul de lucru cu publicul, 

precum şi programul de audienŃe al conducătorului 

compartimentului respectiv. În zilele de audienŃă, compartimentele 

respective vor afişa tabelul cu persoanele înscrise în audienŃă, 

precum şi problemele ce urmează a fi dezbătute. 

 

 Art. 10 Când interesele serviciului o cer salariaŃii pot presta 

muncă peste durata normală a timpului de lucru. 

 Efectuarea orelor suplimentare se dispune de conducerea 

Primăriei şi nu poate depăşi 360 ore/an. 

 Orele suplimentare prestate de personalul încadrat în funcŃie 

de execuŃie se compensează cu timp liber corespunzător, iar 

atunci când compensarea nu este posibilă aceste ore se vor plăti, 

conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 11 Accesul în Primărie este permis: 

a)în orele de program: 

- salariaŃilor aparatului propriu; 

- consilierilor Consiliului Local al sectorului; 

- persoanelor din afara instituŃiei. 
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 SalariaŃii Primăriei şi poliŃiştii comunitare au obligaŃia de a 

îndruma persoanele din afara instituŃiei către serviciul competent 

să le soluŃioneze problemele. 

b)în afara orelor de program: 

- salariaŃilor aparatului propriu cu acordul conducerii 

Primăriei; 

- consilierilor; 

- persoanelor din afara instituŃiei, care vor fi conduse 

de poliŃiştii comunitari la serviciul sau cabinetul unde 

au fost invitaŃi. 

 

 Art. 12 În timpul programului părăsirea locului de muncă se 

poate face: 

- în interes personal cu bilet de voie semnat de şeful 

compartimentului şi înştiinŃarea şefului ierarhic; 

- pentru rezolvarea unor probleme de serviciu în urma înscrierii în 

condica de teren de la Cabinetul Primarului. 

 

 Art. 13 Pentru activitatea de teren salariaŃii vor întocmi un 

raport care va cuprinde data şi locul deplasării (instituŃia /serviciu), 

motivul deplasării, durata deplasării, constatări /observaŃii. 

 Raportul va fi depus la Cabinetul Primarului la prima oră în 

ziua următoare celei în care a avut loc deplasarea, va fi îndosariat 

şi Ńinut la dispoziŃia conducerii. 
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 Art. 14 Programarea concediilor de odihnă se face conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992, la 

sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor de către 

conducerea Primăriei la propunerea şefilor de compartimente.  

 Programarea se va face astfel încât pe perioada concediilor 

de odihnă să se asigure o bună desfăşurare a activităŃii serviciilor. 

 Concediul de odihnă se efectuează integral în cursul anului 

calendaristic. 

 Concediul de odihnă poate fi efectuat fracŃionat la solicitarea 

salariatului şi când interesele serviciului o permit, cu condiŃia ca 

una din fracŃiuni să fie de cel puŃin 15 zile. 

 Concediul de odihnă cuvenit salariaŃilor detaşaŃi se acordă 

de unităŃile la care au fost detaşaŃi. 

 Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în 

cursul unui an calendaristic este interzisă. 

 

 Art. 15 În cazul unor evenimente familiale deosebite 

conducerea Primăriei acordă concedii plătite, la cererea 

salariatului. 

 

 Art. 16 Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate alte 

persoane. 

 

 Art. 17. SalariaŃii au dreptul la concedii fără plată a căror 

durată nu poate depăşi 90 zile, precum şi la concedii fără plată 

fără limită în conditiile legii. 
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 Conducerea Primăriei poate acorda concedii fără plată la 

cererea motivată a salariaŃilor în condiŃiile legii. 

 

 Art. 18 Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 zile 

lucrătoare se pot încadra persoane cu contracte de muncă pe 

durată determinată. 

 

 Art. 19 Orele prestate de salariaŃi în serviciul de gardă se 

compensează cu timp liber corespunzător. 

 Compensarea se acordă în maximum 60 zile de la data 

efectuării seviciului de gardă sau a orelor suplimentare. 

 Recuperările vor fi acordate în aşa fel încât să nu perturbe 

buna desfăşurare a activităŃii compartimentelor. 

 Salariatul care face serviciul de gardă este obligat să 

nominalizeze în procesul verbal atât persoanele cât şi orele lucrate 

peste programul normal de lucru. 

 SalariaŃii au obligaŃia ca în 24 ore să anunŃe DirecŃia 

Resurse Umane din ce cauză nu se poate prezenta la program. 

 

 Art. 20 Plata indemnizaŃiei pe perioada în care salariatul se 

află în incapacitate temporară de muncă se face pe baza 

certificatului medical eliberat sau vizat de unitatea sanitară şi cu 

aprobarea conducerii Primăriei. 

 EvidenŃa orelor suplimentare, a concediilor de odihnă, a 

concediilor medicale, a concediilor cu şi fără plată, a gărzilor şi a 

recuperărilor se Ńine de DirecŃia Resurse Umane. 
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CAPITOLUL III-DREPTURILE CONDUCERII 

 

 Art. 21 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a)să stabilească organizarea şi funcŃionarea unităŃii; 

b)să stabilească atribuŃiile corespunzătoare pentru fiecare salariat 

în condiŃiile legii; 

c)să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariaŃi, sub 

rezerva legalităŃii lor; 

d)sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor 

de serviciu; 

e)să constate săvârsirea abaterilor disciplinare şi să aplice 

sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de 

muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

 

CAPITOLUL IV-  OBLIGAłIILE CONDUCERII 

 

 Art. 22 Conducerea Primăriei va asigura: 

a)organizarea procesului muncii pe baza organigramei aprobate 

de Consiliul Local, stabilind instituŃiei o structură organizatorică 

raŃională; 

b)repartizarea pe baza statului de funcŃii şi a statului de personal a 

salariaŃilor pe locuri de muncă în raport cu pregătirea, atribuŃiile, 

răspunderile, exercitând un control permanent asupra modului în 

care se îndeplinesc sarcinile şi atribuŃiile de serviciu; 

c)punerea la dispoziŃia personalului a materialelor, rechizitelor, 

echipamentului de lucru, precum şi controlul asupra folosirii 

acestora astfel încât timpul de lucru să fie utilizat eficient; 
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d)organizarea popularizării legislaŃiei în rândul personalului pentru 

asigurarea cunoaşterii integrale a serviciilor ce derivă din acte 

normative; 

e)asigurarea condiŃiilor de protecŃia muncii, de respectarea 

normelor igienico-sanitare, P.S.I. şi instruirea corespunzătoare a 

personalului în legătură cu acestea; 

f)ridicarea calificării salariaŃilor, promovarea în raport cu pregătirea, 

stagiul şi aportul în muncă; 

g)încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă 

pentru noii angajaŃi; 

h)asigurarea condiŃiilor necesare pentru studiul şi documentarea 

personalului în vederea perfecŃionării pregătirii profesionale; 

i)punerea la dispoziŃia salariaŃilor a spaŃiilor necesare desfăşurării 

activităŃii instituŃiei în condiŃii corespunzătoare; 

j)aplicarea hotărârilor Consiliului Local, iar în cazul în care nu este 

posibil, sesizarea Prefecturii. 

  

CAPITOLUL V-DREPTURILE SALARIATILOR 

 

 Art. 23 SalariaŃii Primăriei Sectorului 1 beneficiază, în 

principal, de următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate publică; 
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f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formare profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul la protecŃie în caz de concediere; 

j) dreptul la protecŃia avertizării în interes public. 

 

CAPITOLUL VI-OBLIGAłIILE SALARIAłILOR 

 

 Art. 24 SalariaŃii Primăriei se bucură de stabilitate în funcŃie 

şi se supun prevederilor Codului Muncii şi ale Statutului 

funcŃionarilor publici. 

 SalariaŃii Primăriei au următoarele îndatoriri principale: 

- să respecte întocmai programul de lucru, să folosească integral şi 

cu eficienŃă timpul de lucru; 

- să realieze norma de muncă sau după caz să îndeplinească 

atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului; 

- să respecte disciplina muncii; 

- să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă; 

- să asigure păstrarea secretului de stat şi secretului de serviciu; 

- să-si ridice nivelul de pregătire profesională; 

- să pună la dispoziŃia consilierilor documentaŃia şi informaŃiile 

necesare desfăşurării activităŃii Consiliului Local; 

- să efectueze, din dispoziŃia conducerii, orice activitate potivit 

pregătirii profesionale şi cerinŃelor conducerii Primăriei. 

- să respecte prevederile cuprise în regulamentul intern, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil şi în contractul individual de 

muncă 

- să dea dovadă de fidelitate faŃă de angajator în executarea 
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atribuŃiilor de serviciu; 

- să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. 

 

 Art. 25 Persoanele cu funcŃii de conducere au obligaŃii 

suplimentare, conform legislaŃiei în vigoare şi fişei postului. 

 

 Art. 26 SalariaŃilor le este interzis să primească bani sau alte 

foloase pentru activităŃile prestate în cazul atribuŃiilor de servciu. 

 

 Art. 27 SalariaŃii sunt obligaŃi să participe la cursuri de 

perfecŃionare profesională, în condiŃiile legii. 

 SalariaŃii care urmează programe de perfecŃionare 

profesională finanŃate din bugetul local, cu o durată mai mare de 

90 de zile, sunt obligaŃi să se angajeze în scris că vor lucra în 

administraŃia publică cel putin 5 ani de la terminarea programelor. 

 

CAPITOLUL VII- RECOMPENSE 

 

 Art. 28 Pentru îndeplinirea completă a atribuŃiilor şi lucrărilor 

ce-i revin, fiecare salariat îşi primeşte drepturile salariale cuvenite  

( conform fişei postului şi a celor stabilite de şeful ierarhic). 

 

 Art. 29 Pentru efectuarea unui număr mare de lucrări, pentru 

lucrări de calitate deosebită, pentru lucrări rezolvate înainte de 

termenul legal, pentru iniŃiativele deosebite în ceea ce priveşte 

modalitatea de lucru, salariaŃii pot beneficia de: 
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- premii lunare conform legislaŃiei in vigoare 

- salariu de merit 

- premiul anual (al 13-lea salariu) 

 

CAPITOLUL VIII- SANCłIUNI 

 

 Art. 30 Încălcarea cu vinovăŃie a obligaŃiilor de serviciu 

constituie abatere disciplinară care se sancŃionează indiferent de 

funcŃia pe care o îndeplineşte persoana respectivă. 

 Se consideră abateri disciplinare: 

- nerespectarea principiului loialităŃii de către salariaŃii  serviciilor 

publice; 

- nerespectarea programului de lucru, absenŃe, întârzieri, părăsirea 

fără aprobare a locului de muncă; 

- nerespecatarea ordinei, curăŃeniei şi a păstrării în bună stare a 

bunurilor instituŃiei; 

- efectuarea altor activităŃi ce nu au legătură cu sarcinile de 

serviciu; 

- comportarea necivilizată în relaŃiile de serviciu şi cu publicul; 

- incorectitudine în evidenŃa lucrărilor şi raportării; 

- încălcarea normelor de protecŃia şi medicina muncii, P.S.I; 

- întârzierea răspunsului la cererea publicului peste limitele legale; 

- nerespectarea ordinii de înregistrare a lucrărilor la expedierea 

răspunsurilor; 

- sustragerea sub orice formă a bunurilor instituŃiei; 

 



 329

- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru şi 

intrarea în instituŃie sub influenŃa alcoolului; 

- neînştiinŃarea şefilor asupra deficienŃelor ce se manifestă în 

activitate; 

- nerespectarea regulilor stabilite de conducătorul instituŃiei privind 

evidenŃa şi manipularea lucrărilor; 

- nerespectarea regimului de secret de stat al documentelor şi 

lucrărilor proprii, poate constitui abatere sau infracŃiune, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

- nerespectarea secretului de serviciu prin : 

a)punerea la dispoziŃia cetăŃenilor a lucrărilor înregistrate precum 

şi comunicarea răspunsului pe cale neoficială ; 

b)prezentarea unor materiale care nu sunt de uz public. 

 

 Art. 31 Abaterile disciplinare, Ńinând seama de graviatatea 

lor se sancŃionează cu : 

a)mustrare scrisă; 

b)trecerea într-o funcŃie inferioară pe o perioadă de până la 60 de 

zile, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; 

c)suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau 

după caz de promovare în funcŃia publică pe o perioadă de la 1 la 

3 ani;  

d)diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până 

la trei luni; 

e)destituirea din funcŃia publică sau desfacerea disciplinară a 

contractului de muncă. 
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 La repetarea abaterii se poate aplica sancŃiunea superioară 

celei anterioare, sau o sanctiune mai gravă. 

 

 Art. 32 AbsenŃa nemotivată de la seviciu timp de 3 zile 

consecutiv sau 5 zile la date diferite în cursul unei luni poate 

atrage direct aplicarea sancŃiunii de desfacere disciplinară a 

contractului de muncă. 

 

 Art. 33 SancŃiunea disciplinară se aplică numai după 

cercetarea împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea şi 

ascultarea salariatului. 

 SancŃiunea disciplinară poate fi stabilită şi trebuie 

comunicată în scris salariatului în cel mult 30 de zile de la data 

când cel în drept să o aplice, a luat la cunoştinŃă de săvârşirea 

abaterii. Aplicarea sancŃiunii nu se poate face mai târziu de 6 luni 

de la data săvârşirii abaterii. 

 

 Art. 34 SancŃiunea disciplinară se stabileşte de Primar prin 

dispoziŃie. 

 Pentru salariaŃii numiŃi de organul ierarhic superior, 

sancŃiunea disciplinară se aplică de acel organ. 

 

 Art. 35 În cazul în care salariatul se consideră nedreptăŃit 

poate depune contestaŃie în termen de 30 zile de la data 

comunicării, Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 

pentru abaterile de la art. 28 lit. a, b, c, d, iar pentru desfacerea 
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disciplinară a contractului de muncă la instanŃa judecătorească 

competentă. 

 

 Art. 36 Dacă se constată nevinovăŃia salariatului persoanele 

care cu rea credinŃă au decis sau au determinat aplicarea 

sancŃiunii răspund disciplinar, material sau penal după caz. 

 

CAPITOLUL IX-DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 37 Regulamentul de Ordine Interioară intră în vigoare 

începând cu data de 23.06.2006, urmare aprobării sale prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, nr. 208/15.062006. 

 

 Art. 38 Serviciul Secretariat General, AudienŃe va difuza 

prezentul Regulament de Ordine Interioară tuturor 

compartimentelor sub semnătură de primire. Şefii acestora vor 

asigura prelucrarea R.O.I. sub semnătură cu întregul aparat din 

subordiene. 

 Exemplarele de bază se vor păstra de Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe şi DirecŃia Resurse Umane. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii  

al Cantinei Centrale de Ajutor Social 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

Cantina Centrală de Ajutor Social şi DirecŃia Resurse Umane; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu dispoziŃiile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 120/2002 prin care se aprobă 

exercitarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuŃiilor 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi 

regulamentului de organizare şi funcŃionare  pentru Cantina 

Centrală de Ajutor Social, 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 212/15.06.2006 privind modificarea Statului de funcŃii al 

Cantinei Centrale de Ajutor Social; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 privind 

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 208/1997 privind 

funcŃionarea cantinelor de ajutor social; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind  

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 Având în vedere OrdonanŃa Guvernului României nr. 3/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar în 

anul 2006; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1), art. 68, alin. (5), lit. 

”a” şi art. 1207, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al Cantinei 

Centrale de Ajutor Social, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 

1 privind aprobarea Statului de funcŃii al Cantinei Centrale de 

Ajutor Social îşi încetează valabilitatea. 
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 Art. 3 Primarul, Viceprimarul, Cantina Centrală de Ajutor 

Social, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

  

Nr.: 433/19.12.2006 
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Anexa nr.1 
 la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 433/19.12.2006  
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Adrian Oghină 

STAT DE FUNCłII 

AL CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL 

 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti nr. 212/15.06.2006 

privind aprobarea modificării statului de funcŃii, în baza Legii nr. 208/1997 referitoare la funcŃionarea  

cantinelor de ajutor social şi ale O.G.R. nr. 3/2006 referitoare la creşterile salariale ce se vor acorda 

personalului bugetar  
Compartimentul FuncŃia de 

execuŃie 
FuncŃia de 
conducere 

Nivel studii Gradul 
sau 

treapta 

Nr.de 
posturi 

Anexa din 
O.G.nr.3/ 

2006 

Anexa 
ind. 

cond. 
O.G.nr.
3/ 2006 

 Inspector de 
specialitate 

Director S I A 1 II b VI/1 b 

Compartimentul 
Audit Public 

Intern 

Inspector de 
specialitate 

(auditor) 

 S I A 1 II b  
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Biroul Resurse 
Umane, Juridic 

ProtecŃia Muncii, 
Medicina Muncii 

şi P.S.I. 

Inspector de 
specialitate 

Şef birou S I A 1 II b VI/1 b 
 

Cons.juridic  S I A 1 II b  

Cons.juridic  S III 1 II b  

Inspector  SSD I A 1 II  b  

Referent 
 

 M I A 
3 

II b  

Referent  M II 1 II b  
Serviciul  
Anchete  
Sociale  

Asistent social Şef serviciu S PR. 1 IV/11 b VI/1 b 

Asistent social  S  2 IV/11 b  

Inspector de 
specialitate 

 S I 1 II b  

Inspector de 
specialitate 

 S I A 1 II b  

Inspector de 
specialitate 

 S III 1 II b  

Asistent social  PL PR 1 IV/11 b  

Asistent social  M PR 1 IV/11 b  

Referent  M I 4 II b  
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Referent  M Deb./III 
1 

II b  

 Referent  M III 1 II b  
Referent  M I A 5 II b  
Referent  M II 2 II b  

Serviciul  
Buget  

FinanŃe- 
Contabilitate 

Inspector de 
specialitate 

Şef serviciu S I A 1 II b VI/1 b 

Inspector de 
specialitate 

 S IIII 1 II b  

Operator, control 
date 

 M I 1 V/1 b  

Operator, control 
date 

 M II 1 V/1 b  

Referent  M I A 6 II b  
Referent  M I 1 II b  
Referent  M II 1 II b  
Referent  M III 2 II b  
Casier  M I 1 V/2 b  
Casier  M II 1 V/2 b  

Compartimentul  
Tehnologic 

Inspector de 
specialitate 

 S I A 1 II b  

Inspector de 
specialitate 

 S II 1 II b  

Inspector de 
specialitate 

 S III 2 II b  
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Serviciul 
Administrativ-
Aprovizionare 

Inspector de 
specialitate 

Şef serviciu S II 1 II b VI/1 b 

Compartimentul  
aprovizionare 

Arhivar  M II 1 V/ 2 b  
Arhivar  M III 1 V/ 2 b  

Referent  M II 4 II b  
Referent  M III 4 II b  
Referent  M I 1 II b  

Compartimentul 
gospodărire-
transporturi 

Referent  M I A 1 II b  
FuncŃionar  M I 1 V/ 2 b  
FuncŃionar  M III 1 V/2 b  
Secretar-
dactilograf 

 M II 2 V/2 b  

Personal-  
deservire  

 
 

 
 

 
 

 
 

Mun. calif. – 
tâmplar 

  I 1 V/2 b  

Mun. calif.-
lăc.mec. 

  I 3 V/2 b   

Mun. calif. – 
mec.auto 

  I 1 V/2 b  

Mun. calif.- 
lăc.mec. 

  II 1 V/2 b  

Mun. calif. –
zidar,vopsitor 

  II 1 V/2 b  

Mun. calif. –
zidar,vopsitor 

  III 1 V/2 b  
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 Mun. calif.-
electrician 

  I 1 V/2 b  

Mun. calif.-
electrician 

  II 1 V/2 b  

Mun. calif.-
instalator sanitar 

  V 1 V/2 b  

Mun. calif.-
instalator sanitar 

  VI 1 V/2 b  

Mun. calif. – 
sofer 

  I 3 V/2 b  

Mun. calif. – 
sofer 

  II 4  V/2 b  

Mun. calif.-sofer   III 2 V/2 b  
Unitatea  

Sf.Constantin 
Referent  M I A 1 II b  

FuncŃionar  M I 1 V/2 b  

Magaziner  M I 2 V/2 b  
 Magaziner  M II 2 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  I 1 V/2 b  

Muncitor 
calif.bucătar 

  IV 1 V/2 b  

Muncitor necalif.    17 V/2 b  
Paznici   II 3 V/2  b  
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Unitatea   
Dacia 

Referent  M I A 1 II b  
FuncŃionar  M II 1 V/2 b  
FuncŃionar  M III 1 V/2 b  
Magaziner  M I 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  III 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  IV 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  V 1 V/2 b  

Muncitor necalif.-    11 V/2 b  
Paznici   II 3 V/2 b  

Unitatea   
GriviŃa 

Referent  M I A 1 II b  
FuncŃionar  M I 1 V/2 b  
FuncŃionar  M II 1 V/2 b  
FuncŃionar  M III 1 V/2 b  
Magaziner  M I 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  I 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  IV 1 V/2 b  

Muncitor necalif.    24 V/2 b  
Paznic   I 2 V/2 b  
Paznic   II 1 V/2 b  
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Unitatea   
Ferentari 

Referent  M I A 1 II b  
FuncŃionar  M I 1 V/2 b  
Magaziner  M I 1 V/2 b  

Muncitor calif-
bucătar 

  II 1 V/2 b  

Muncitor calif-
bucătar 

  III 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  IV 1 V/2 b  

Muncitor necalif.    23 V/2 b  
Paznic   I 2 V/2 b  
Paznic   II 1 V/2 b  

Unitatea  
Bucur 

Referent  M I A 1 II b  
FuncŃionar  M I 1 V/2 b  
Magaziner  M I 1 V/2 b  
Magaziner  M II 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  III 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  IV 2 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  V 1 V/2 b  

Muncitor necalif.    21 V/2 b  
Paznic   I 2 V/2 b  
Paznic   II 1 V/2 b  
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Unitatea 
 Pajura 

Referent  M I A 1 II b  
Functionar  M I 1 V/2 b  
Magaziner  M I 1 V/2 b  

Muncitor calif.-
bucătar 

  I 1 V/2 b  

 

 Muncitor calif.-

bucătar 

  III 1 V/2 b  

Muncitor 

necalif. 

   23 V/2 b  

Paznic   I 3 V/2 b  

 

TOTAL FUNCłII C.C.A.S. = 267 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii  

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare  

ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de către AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 241/14.07.2005 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 ; 

 Analizând dispoziŃiile art. 94, alin. (1), lit. ”d” din OrdonanŃa 

de UrgenŃă Guvernului României nr. 195/2005 privind protecŃia 

mediului, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 

265/2006; art. 8 din Legea nr. 319/2006; art. 19 din Hotărârea 

Guvernului României nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006; OrdonanŃa 
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Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local; Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Hotărârea Guvernului 

României nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică 

 În conformitate cu prevederile art. 34 din Decretul nr. 

31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 118/2002 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuŃiilor 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii, a numărului 

de personal şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

aparatului propriu de specialitate ; 

 łinând cont de OrdonanŃa Guvernului României nr. 3/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului bugetar salariat, potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 



 345

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică; 

 În temeiul art. 46, alin. (1), art. 95, alin. (2), lit. ”e” şi “h” şi art. 

1207, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraŃiei 

publică locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama AdministraŃiei Domeniului 

Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă numărul total de posturi şi Statul de funcŃii 

ale AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, 

care face parte din prezenta hotărâre, 

 

 Art. 4 Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 
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Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1 îşi încetează valabilitatea. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 434/19.12.2006 



 347

Anexa nr. 2  
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 434/19.12.2006 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  

Adrian Oghină  

 

STAT DE FUNCłII 

Elaborat pentru AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 

Conform prevederilor Legii Nr. 154/1998, O.U.G. nr. 24/2000, 

 O.U.G. 191/2002, O.U.G. 123/2003, O.U.G. 3/2006 

 

FuncŃia 

Gradul 
Nivelul 

studiilor 

Salariul 

Nr. 

Posturi 

Indemn. de 

cond.in % 

din sal.de 

bază 

ExecuŃie 
De 

conducere 
Minim Maxim 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Inspector de 

specialitate 

Director 

General 
IA SS 487 1007 1 55 
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Inspector de 

specialitate 

Director 

General 

Adjunct 

IA 

 
SS 487 1007 1 50 

Inspector de 

specialitate 

Director 

Economic 
IA SS 487 1007 1 50 

Inspector de 

specialitate 

Contabil 

Şef 
IA SS 487 1007 1 40 

Consilier 

Juridic 

Şef 

Serviciu 
IA SS 581 1123 1 30 

Consilier 

Juridic 
 IA SS 581 1123 2  

Consilier 

juridic 
Şef birou IA SS 581 1123 1 25 

Consilier 

Juridic 
 I SS 529 1007 3  

Consilier 

Juridic 
 II SS 479 890 3  
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Inspector de 

specialitate 

Şef 

Serviciu 
IA SS 489 1007 8 30 

Inspector de 

specialitate 
şef SecŃie IA SS 487 1007 3 30 

Inspector de 

specialitate 
Şef Birou IA SS 487 1007 8 25 

Inspector de 

specialitate 
 IA SS 487 1007 23  

Inspector de 

specialitate 

Şef 

depozit 
IA SS 487 1007 1 25 

Inspector de 

specialitate 
Şef seră IA SS 487 1007 2 30 

Inspector de 

specialitate 
 I SS 479 890 31  

Inspector de 

specialitate 

 

 II SS 471 773 5  
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Inspector de 

specialitate 
 III SS 462 701 1  

 

FuncŃia 

Gradul 
Nivelul 

studiilor 

Salariul 

Nr. 

Posturi 

Indemn. de 

cond.in % 

din sal.de 

bază 

ExecuŃie 
De 

conducere 
Minim Maxim 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Inspector de 

specialitate 
Şef echipă I SS 479 890 2 15 

Subinginer Şef sectie IA SSD 471 716 1 30 

Subinginer 
Şef 

laborator 
IA SSD 471 716 1 15 

Subinginer  IA SSD 471 716 5  

Subinginer  I SSD 462 618 1  

Inspector de 

specialitate 
Şef statie 

Şef 

StaŃie 
IA 487 1007 1 25 



 351

Inspector Şef echipa IA M 471 658 4 15 

Inspector  IA M 471 658 13  

Inspector  I M 462 614 9  

Referent Şef birou IA M 471 658 4 25 

Referent Şef echipă IA M 471 658 5 15 

Referent  IA M 471 658 34  

Referent  I M 462 614 33  

Referent  II M 453 55 7  

Gestionar  I M 419 528 4  

Dactilograf  IA M 429 559 1  

Arhivar  I M 429 517 1  

Administrator 
Şef 

serviciu 
I M 429 600 1 30 

Maistru Şef echipă I M 419 583 5 15 

Maistru  I M 419 583 4  

Operator date  I M 448 583 1  
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Şef deposit  I M 419 541 1  

Laborant  I M 452 571 1  

TOTAL      235  

Muncitor  I MG 452 571 210  

Muncitor  II MG 444 541 161  

Muncitor  III MG 436 504 165  

Muncitor  IV MG 429 474 130  

Muncitor  V MG 419 427 155  

Muncitor  VI MG 412 429 60  

Muncitor  Nec. G 404 419 75  

TOTAL      956  

        

ACTIVITATE 

Extrabugetară 
       

Inspector de 

specialitate 

Şef 

serviciu 
IA SS 487 1007 1 30 
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Inspector de 

specialitate 
Şef birou IA SS 487 1007 1 25 

Referent Şef birou IA M 471 658 1 25 

Referent  IA M 471 658 1  

Referent  I M 462 614 4  

Inspector Şef birou IA M 471 658 1  

Casier  I M 419 493 1  

TOTAL      10  

 

FuncŃia 

Gradul 
Nivelul 

studiilor 

Salariul 

Nr. 

Posturi 

Indemn. 

de 

cond.in 

% din 

sal.de 

bază 

ExecuŃie 
De 

conducere 
Minim Maxim 

1 2 3 4 5 6 7 
8 
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Muncitor  I MG 452 571 8  

Muncitor  II MG 444 541 3  

Muncitor  III MG 436 504 3  

Muncitor  IV MG 429 474 6  

Muncitor  V MG 419 437 3  

Muncitor  VI MG 412 429 4  

Muncitor  Nec G 404 419 9  

TOTAL      36  
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Anexa nr.3 

 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 434 / 19.12.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL ADMINISTRAłIEI 

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

 

PARTEA I 

DISPOZIłII GENERALE 

1.1. Baza legală de organizare şi funcŃionare. 

 

 Art. 1 AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 (denumită în 

continuare A.D.P.) funcŃionează în temeiul Anexei nr. 2 la Decretul 

nr. 162/1973 privind normele de structură pentru unităŃile de 

administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca 

instituŃie publică de interes local, cu personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.  

 

 Art. 2 Structura organizatorică a A.D.P. este în conformitate 

cu hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea 

organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcŃii ale 

A.D.P.  
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 Art. 3 A.D.P. asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, 

întreŃinerea şi curăŃenia spaŃiilor verzi aflate în administrarea sa, 

amenajarea şi reamenajarea lor precum şi plantarea materialului 

dendro – floricol, efectuarea de reparaŃii la reŃeaua stradală aflată 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 precum şi 

realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaŃie şi 

desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal (parcaje, 

semnalizare rutieră orizontală şi verticală, lucrări calmatoare de 

viteză, de avertizare,etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulaŃie a 

municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4 Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de A.D.P. în 

îndeplinirea atribuŃiilor ce–i revin, se finanŃează de la bugetul local 

pentru lucrările efectuate pe domeniul public. 

 

 Art. 5 A.D.P.Sector 1 are sediul în Municipiul Bucureşti,B-dul 

Poligrafiei nr.4. Sector 1 

 

1.2. Principalele tipuri de relaŃii funcŃionale din cadrul 

AdministraŃieiDomeniului Public Sector 1 

 

 Art. 6 În relaŃiile cu personalul din cadrul A.D.P., precum şi 

cu persoanele fizice sau juridice, salariaŃii sunt obligaŃi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinŃă, corectitudine şi 

amabilitate.  
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 Art. 7 SalariaŃii A.D.P. au obligaŃia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii persoanelor cu care intră în 

legatură în exercitarea funcŃiei publice, prin:  

a) întrebuinŃarea unor expresii jignitoare ; 

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieŃii private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

 

 Art. 8 Principale tipuri de relaŃii funcŃionale şi modul de 

stabilire al acestora se prezintă astfel: 

A. RelaŃii de autoritate ierarhice: 

a) subordonarea Directorului General faŃă de Consiliul 

Local al Sectorului 1;  

b)subordonarea directorului general adjunct, directorului 

economic, şefilor de secŃii, şefilor de sere, şefilor de 

compartimente, şefilor de servicii, şefilor de birouri, şefilor de 

echipă şi şefului de staŃie, faŃă de Directorul General;  

c) subordonarea personalului de execuŃie faŃă de Directorul 

General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic, Şefii de 

SecŃii, Şefii de Sere, Şefii de Compartimente, Şefii de Serviciu, 

Şefii de Birouri, Şefii de Echipă sau Şeful de StaŃie, după caz. 

B. RelaŃii de cooperare 

a)se stabilesc între compartimentele din structura 

organizatorică a A.D.P. sau între acestea şi compartimentele 

corespondente din cadrul unităŃilor subordonate Consiliului Local 

al Sectorului 1; 
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b) se stabilesc între compartimentele din structura 

organizatorică a A.D.P. şi compartimente similare din cadrul 

Primăriei Sectorului 1. 

 

PARTEA II 

2.1. Structura Organizatorică a Compartimentelor 

din cadrul A.D.P. Sector 1 

 

 Art. 9 Directorul General coordonează direct sau prin 

intermediul Directorului Adjunct, respectiv Directorului Economic, 

potrivit delegării de competenŃe, următoarea structură 

organizatorică : 

SERVICIUL INSPECłIE ZONALĂ 

- Birou Sesizări 

- Birou IntervenŃii Domeniu Public 

-  

SERVICIUL TEHNIC 

- Birou RecepŃii 

SERVICIUL PATRIMONIU 

SERVICIUL ACHIZIłII 

- Birou Devize 

SERVICIUL ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ 

SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE MEDIU 

BIROUL SECRETARIAT ŞI RELAłII CU PUBLICUL 

BIROUL AUDIT INTERN 
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SERVICIUL JURIDIC 

- Birou Avizare  

SERVICIUL RESURSE UMANE 

SERVICIUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 

- Compartiment Aprovizionare 

- Compartiment ÎntreŃinere şi ReparaŃii Clădiri 

 

SERVICIUL ACTIVITAłI EXTRABUGETARE 

- Birou Parcaje 

- Birou Salubrizare 

 

CONTABIL ŞEF 

- Birou Financiar- Salarizare 

- Birou Contabilitate 

- Birou Buget 

- Depozit Central 

BIROU ECONOMIC EXTRABUGET 

SECłIA PRODUCłIE MATERIAL DENDRO-FLORICOL 

 - Pepinieră 

 - Sera Otopeni 

 - Sera Jimbolia 

 

SECłIA SPAłII VERZI 

 - FormaŃia 1 
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 - FormaŃia 2 

 - FormaŃia 3 

 - FormaŃia 4 

 - FormaŃia 5 

 - Parc Bazilescu 

 - Parc Băneasa 

 - Parc Kiseleff 

 

SECłIA DRUMURI 

 - StaŃia de Mixturi Asfaltice 

  - Laborator 

 - Birou Sesizări IntervenŃii 

 - Birou Semnalizare Rutieră 

 

SECłIA MECANIZARE TRANSPORT 

 - Coloana Auto 

 - Compartiment ReparaŃii 

- Compartiment Dotări Domeniul Public 

 

2.2. Atributii Comune Şefilor de SecŃii, Servicii,  

Birouri şi Compartimente 

 

 Art. 10 Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente se 

subordonează Directorului General, Directorului Adjunct şi 
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Directorului Economic, potrivit liniilor ierarhice stabilite în 

organigramă.  

 

 Art. 11 Transformă programele şi strategiile stabilite de 

conducere în sarcini de lucru şi se asigură că acestea să fie 

îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor 

stabilite- respectarea cerintelor privind calitatea, protecŃia mediului- 

prin colaborarea la nivel de servicii, birouri şi secŃii. 

 

 Art. 12 Asigură cunoaşterea, implementarea, menŃinerea şi 

îmbunătăŃirea eficacităŃii Sistemului de Management Calitate 

/Mediu în zonele coordonate, precum şi corelarea activităŃilor/ 

serviciilor şi Ńinerea sub control ale interfetelor în cadrul proceselor, 

precum şi atingerea indicatorilor de performanŃă. 

 

 Art.13 Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente 

vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau 

lucrări, livrate /prestate în cadrul seviciilor /secŃiilor /birourilor / 

compartimentelor pe care le conduc.  

 

 Art. 14 Vizează pentru realitate şi oportunitate toate 

documentele emise de compartimentele din subordine care implică 

angajarea de cheltuieli. 
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 Art. 15 Şefii de Servicii, SecŃii, Birouri şi Compartimente 

răspund direct de:  

 a) actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în 

cazul persoanelor nou angajate ; 

 b) evaluarea permanentă a personalului din subordine în 

scopul perfecŃionării activităŃii profesionale şi luarea măsurilor 

operative conform competenŃelor ; 

 c) asigurarea cunoaşterii şi aplicării actelor normative de 

referinŃă în domeniul de activitate ; 

 d) fundamentarea, în calitate de specialişti în domeniul 

respectiv, a cererilor de oferte şi ofertelor primite de A.D.P.Sector 

1 pentru achiziŃiile de lucrări, bunuri şi servicii, în vederea efectuării 

selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop ; 

 e) întocmirea şi transmiterea către Directorul Economic a 

necesarului de cheltuieli specifice secŃiei, serviciului sau biroului, 

în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului 

respectiv ; 

 f) întocmirea documentelor necesare transferurilor de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar către /de la alte secŃii, servicii, 

birouri ; 

 

 Art. 16 Şefii serviciilor, secŃiilor, birourilor şi 

compartimentelor colaborează permanent în vederea îndeplinirii în 

termen legal şi de calitate a sarcinilor ce intră în competenŃa lor, 

precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituŃiei. 
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 Art. 17 Normele de conduită profesională a personalului 

angajat sunt reglementate de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul 

de conduită al personalului contractual din instituŃiile publice şi 

sunt obligatorii pentru toŃi angajaŃii precum şi pentru persoanele 

care ocupă temporar o funcŃie în cadrul A.D.P. Sector 1. 

 

 Art. 18 Răspund ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, 

situaŃii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a 

unităŃii cu aprobarea obligatorie a conducerii. 

 

PARTEA III 

3.1.Conducerea AdministraŃiei Domeniului Public 

 

 Art. 19 Conducerea A.D.P. se asigură prin Directorul 

General, Directorul General Adjunct, Directorul Economic şi 

Consiliul de Conducere. 

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCłIONAREA CONSILIULUI DE 

CONDUCERE 

 

 Art. 20 Consiliul de Conducere se compune dintr-un număr 

de 10 membri şi este condus de un preşedinte desemnat în 

persoana Directorului General. 

 

 Art. 21 Din Consiliul de Conducere fac parte următorii 

salariaŃi : 



 364

 Directorul General - preşedinte 

 Director General Adjunct   

 Director Economic 

 Contabil Şef 

 Şef SecŃie SpaŃii Verzi 

 Şef SecŃie Drumuri 

 Şef SecŃie Mecanizare –Transport 

 Sef Serviciu Juridic 

 Şef Serviciu Resurse Umane 

 Sef Serviciu Management Calitate Mediu  

 

 Art. 22 Consiliul de Conducere al A.D.P sector 1 are 

următoarele atribuŃii : 

 a) stabileşte măsurile tehnico – organizatorice şi analizează 

periodic aplicarea lor în vederea realizării programelor, mobilizării 

rezervelor din unitate şi valorificării superioare a resurselor 

materiale şi umane ; 

 b) aprobă structura organizatorică pe baza normelor unitare 

de structură şi a structurilor tip ;  

 c) aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al 

unităŃii  ; 

 d)aprobă împreună cu reprezentanŃii sindicatului 

Regulamentul de Ordine Interioară ; 

 e) negociază împreună cu sindicatele proiectul contractului 

colectiv de muncă şi analizează periodic îndeplinirea prevederilor 

acestuia, realizează măsurile de protecŃia muncii, de combaterea 

poluării mediului înconjurător ; 
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 f) stabileşte măsuri pentru îmbunătăŃirea organizării activităŃii 

în vederea asigurării unui caracter continuu al acesteia ; 

 g) organizează pregătirea, perfecŃionarea, încadrarea şi 

promovarea personalului. 

 h) hotărăşte în condiŃiile legii eliberarea din funcŃie a şefilor  

de compartimente, birouri, servicii, secŃii, în cazul neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu 

 n) desemnează persoana care va îndeplini funcŃia de 

Secretar al Consiliului de Conducere; 

 i)asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi 

aplicarea actelor normative ce se referă la obiectul de activitate al 

institutiei ; 

 j) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli şi volumul total al 

cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, 

defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuŃie bugetară ; 

 k) analizează evoluŃia cheltuielilor băneşti, structura 

cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru 

utilizarea eficientă a acestora ; 

 l) stabileşte măsuri pentru aprovizionarea cu materiale, 

combustibil, piese de schimb, etc., în vederea realizării în totalitate 

a programelor aprobate ; 

 m) analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt 

exploatate, întreŃinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia 

măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raŃionale a 

acestora ; 
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 n) aprobă documentaŃiile tehnico- economice pentru lucrările 

de investiŃii finanŃate de către Primăria sectorului 1, propune 

achiziŃionarea de utilaje pentru executarea investiŃiilor prevăzute în 

programe şi achiziŃionarea de utilaje necesare desfăşurării 

activităŃii; 

 o) aprobă programul de elaborare şi reexaminare a normelor 

şi normativelor de muncă la nivelul unităŃii, analizează modul cum 

s-au dus la îndeplinire măsurile stabilite în şedinŃa anterioară ; 

 p) ia măsurile necesare pentru: 

- asigurarea securităŃii şi protecŃia sănătăŃii lucrătorilor; 

 - prevenirea riscurilor profesionale; 

 - informarea şi instruirea lucrătorilor; 

- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă. 

 q) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecŃie 

colectivă faŃă de măsurile de protecŃie individuală; 

 r) pentru analiza unor programe de mare complexitate sau 

care interesează întreaga activitate a unităŃii, consiliul de 

conducere poate constitui grupe de lucru cuprinzând specialişti din 

cadrul unităŃii sau din afara acesteia ; 

 s) îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege şi 

însărcinări stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1- Primăria 

sectorului 1 ; 
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ATRIBUłIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE 

 

 Art. 23 DIRECTORUL GENERAL 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului post 

universitar în domeniul ştiinŃelor juridice, tehnice sau economice. 

 

 Art. 24 Directorul General asigură conducerea executivă a 

A.D.P. şi răspunde de buna funcŃionare a institutiei în îndeplinirea 

atribuŃiilor ce îi revin. 

 

 Art. 25 Directorul General se subordonează Consiliului Local 

al Sectorului 1, potrivit liniei ierarhice stabilite în organigrama. 

Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de 

autorităŃile administraŃiei publice în sarcini de lucru şi va asigura ca 

acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea 

obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri. 

 

 Art. 26 Exercită funcŃia de ordonator de credite al unităŃii, 

situatie în care utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate 

numai pentru realizarea sarcinilor instituŃiei, potrivit prevederilor din 

bugetele aprobate şi în condiŃiile stabilite prin dispoziŃiile legale. 

 

 Art. 27 În calitate de ordonator de credite, Directorul General 

răspunde de :  
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a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de realizare a veniturilor ; 

c) angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor în limita 

creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de 

încasat ; 

d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în 

administrarea instituŃiei pe care o conduce ; 

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la 

termen a situaŃiilor financiare asupra situaŃiei patrimoniului aflat în 

administrare şi execuŃiei bugetare ; 

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de 

achiziŃii publice şi a programului de investiŃii publice ; 

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor 

aferenŃi acestora ;  

h) organizarea şi tinerea la zi a evidenŃei patrimoniului, conform 

prevederilor legale ; 

i) alte atribuŃii stabilite de dispozitiile legale ; 

 

 Art. 28 Directorul General îndeplineşte în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii : 

 a) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului 

patrimoniu; 

 b) fundamentează şi propune planul de venituri şi cheltuieli 

pentru administrarea, protejarea, întreŃinerea, conservarea şi 

valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl supune spre 

aprobare ordonatorului principal de credite; 
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 c) în limita competenŃelor acordate, aprobă încheierea 

contractelor pentru derularea de activităŃi curente cu agenti 

economici; 

 d) coordonează activitatea privind auditul intern şi controlul 

financiar preventiv;  

 e) dispune organizarea procedurilor de achiziŃie publică 

pentru achiziŃionarea de lucrări, bunuri materiale şi servicii, 

conform prevederilor legale; 

 f) verifică şi răspunde de organizarea licitaŃiilor pentru 

achiziŃionarea de lucrări, bunuri şi servicii, conform prevederilor 

legale, a dispoziŃiilor Primarului şi a Hotărârilor Consiliului Local;  

 g) verifică modul de întrebuinŃare a fondurilor băneşti, 

materiilor prime, materialelor şi a tuturor valorilor băneşti; 

 h) exercită controlul direct asupra tuturor actelor şi formelor 

prin care se centralizează veniturile şi cheltuielile; 

 i) verifică permanent activitatea administratorilor şi casierilor 

privind modul de respectare a atribuŃiilor din fişa postului şi modul 

de rezolvare a problemelor cu publicul; 

 j) avizează propunerile de preŃuri şi tarife pentru activităŃile 

prestate în conformitate cu prevederile legale şi le supune spre 

aprobare ordonatorului principal de credite; 

 k) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea din punct 

de vedere tehnic şi organizatoric;  

 l) emite dispoziŃii de recuperare a pagubelor aduse unităŃii; 
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 m) asigură activitatea de investiŃii privind dotarea cu mijloace 

fixe (aparatură, mijloace de transport, etc.), necesare bunei 

funcŃionări a instituŃiei, conform aprobărilor anuale date de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 ; 

 n) coordonează activitatea de personal şi stabileşte 

atribuŃiile acestuia, asigură respectarea disciplinei muncii, 

îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu de către personalul instituŃiei; 

 o) fundamentează şi propune proiectul de organigrama, 

statul de funcŃii, regulamentul de organizare şi funcŃionare şi le 

supune spre aprobare, conform reglementărilor legale;  

 p) aprobă ştatul de plată al unităŃii, numeşte şi eliberează din 

funcŃie personalul unităŃii, potrivit legii; 

 q) răspunde de aplicarea legalităŃii privind salarizarea 

personalului din unitate în limita fondurilor bugetare aprobate şi 

dispune întocmirea fişei postului şi fişei performanŃelor 

profesionale individuale a întregului personal; 

 r) organizează activitatea de formare şi perfecŃionare 

profesională a salariaŃilor, urmărind pregătirea specifică şi 

reorientarea unor categorii de salariaŃi în contextul mutaŃiilor ce 

intervin în obiectul de activitate al administraŃiei, potrivit cerinŃelor 

de modernizare a activităŃii; 

 s) poate modifica atribuŃiile directorului general adjunct şi ale 

directorului economic în funcŃie de necesităŃi; 

 t) în cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea 

C.L.S1., pentru buna funcŃionare a instituŃiei, Directorul General 
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aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura 

oganizatorică, aprobă transformarea posturilor vacante prevăzute 

în statul de funcŃii, conform legislaŃiei în vigoare, aprobă 

modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea în cadrul altui 

compartiment al A.D.P., precum şi constituirea de colective şi 

compartimente de lucru, în funcŃie de necesităŃi ; 

 u) aprobă Regulamentul de ordine interioară; 

 v) stabileşte politica şi strategia în domeniul calităŃii, 

mediului, sănătăŃii şi securităŃii în muncă 

 x) verifică şi răspunde de aplicarea normelor de protecŃia 

muncii, a normelor de securitate şi sănătate, paza şi stingerea 

incendiilor, conform prevederilor legale; 

 y) asigură resursele necesare pentru implementarea şi 

funcŃionarea Sistemului CalităŃii/Mediului  

 z) urmăreşte creşterea calităŃii prestaŃiilor realizate;  

 w) coordonează direct activitatea SecŃiei SpaŃii Verzi, SecŃiei 

ProducŃie Material Dendro-Floricol, Serviciului InspecŃie Zonală, 

Serviciului Tehnic, Serviciului Patrimoniu, Serviciului AchiziŃii, 

Serviciului Aritectură Peisagistică,Serviciului Management Calitate 

Mediu, Serviciului Juridic, Serviciului Resurse Umane, Seviciului 

Administrativ Aprovizionare, Biroului Sănătate şi Securitate în 

Muncă, Biroului Audit Intern şi Biroul Secretariat şi RelaŃii cu 

Publicul ; 
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 Art. 29 Îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau de 

alte acte normative, precum si însărcinările date de Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

 

 Art. 30 În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, Directorul 

General emite Decizii . 

 

 Art. 31 Directorul General poate delega prin decizie 

Directorului General Adjunct sau Directorului 

Economic,competenŃa exercitării unor atribuŃii, cu respectarea 

prevederilor legale . 

 

 Art. 32 Directorul General reprezintă A.D.P. Sector 1 în 

relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice, cu persoanele juridice şi 

fizice din Ńară şi străinătate, precum şi în justiŃie . 

 

 Art. 33 In perioada cand Directorul General nu este prezent 

in institutie sau când postul este vacant, atributiile functiei de 

Director General vor fi preluate, pe bază de decizie de Directorul 

General Adjunct  . 

 

 Art. 34 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT  

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului post 

universitar in domeniul tehnic. 
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 Art. 35 Directorul General Adjunct are următoarele atribuŃii : 

 a) coordonează şi controlează activitatea SecŃiei 

Mecanizare–Transport, SecŃiei Drumuri şi Serviciului ActivităŃi 

Extrabugetare ; 

 b) aprobă metodele, tehnicile, programele şi acŃiunile sectiilor, 

serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată atribuŃii şi 

sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se 

dispune ; 

 c) cordonează întreaga structură organizatorică şi 

funcŃională a compartimentelor din subordine, defineşte funcŃiile, 

colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea 

Directorului General, conform prezentului Regulament ; 

 d) studiază modalitatile de imbunătăŃire a activităŃii tehnice în 

domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru 

imbunătăŃirea proceselor tehnologice si reducerea consumurilor 

specifice de materii prime, materiale, combustibil, etc., precum şi 

reducerea riscului apariŃiei aspectelor semnificative de mediu pe 

durata desfăşurării lucrărilor; 

 e) ia măsuri pentru organizarea eficientă a producŃiei şi a 

muncii, precum şi pentru introducerea tehnicii noi; 

    f) întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice birourilor şi 

compartimentelor din subordine pentru includerea acestora în 

bugetul de cheltuieli al anului respectiv  si îl transmite Directorului 

Economic ; 
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 g) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele 

emise de fiecare birou, serviciu sau secŃie din subordine şi care 

implică angajarea de cheltuieli; 

 h) semnează contractele de achiziŃii publice; 

 i) prin programele de dotari, în limita resurselor financiare 

aprobate, ia măsuri de creştere a gradului de mecanizare, în 

special a lucrărilor care necesită un consum mare de forŃă de 

muncă, precum şi îmbunătaŃirea dotărilor pentru unităŃile 

administratiei; 

 j) răspunde din punct de vedere tehnic de corecta 

exploatare, întretinere, reparare si administrare a mijloacelor 

tehnice din dotare si de asigurare a bazei tehnico-materiale 

necesare bunei desfaşurări a activităŃilor de productie si prestari; 

 k) coordonează şi răspunde de utilizarea raŃională a 

mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare, prin efectuarea la 

timp a reparaŃiilor şi a întreŃinerii acestora, optimizarea 

transporturilor, reducerea staŃionărilor şi a transporturilor în gol şi a 

regimului de garare; 

 l) asigură prin birourile şi compartimentele de specialitate, 

controlul modului de respectare a prescripŃiilor tehnice şi a calităŃii 

la lucrările executate de terŃi, în cazul contractării unor lucrări cu 

aceştia; 

 m) răspunde de aplicarea legislaŃiei privind salarizarea 

personalului din subordine în ceea ce priveşte modul de întocmire 

a fişelor de atribuŃii şi reflectarea corespunzătoare a 
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performanŃelor individuale realizate, cu încadrarea în limitele 

creditelor bugetare alocate; 

 n) face propuneri şi participă la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante din subordine ; 

 o) stabileşte sau, după caz, actualizează în termen de 30 de 

zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuŃii exprese în fişele 

de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcŃiei 

şi pregătirii profesionale; 

 p) evaluează permanent personalul din subordine în scopul 

perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 

făcând propuneri conducerii, conform competenŃelor ; 

 q) asigură cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de 

referinŃă în administraŃia publică locală ; 

 r) controlează din punct de vedere disciplinar personalul din 

subordine şi propune măsuri adecvate pentru menŃinerea unui 

climat stimulator şi eficient sub raportul realizărilor profesionale şi 

de disciplină în muncă; 

 s) răspunde de aplicarea legislaŃiei privind achiziŃiile publice 

în domeniul său de activitate; 

 t) răspunde de modul de realizare a obiectivelor de investiŃii 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

 Ń) răspunde de calitatea lucrărilor de construcŃii şi reparaŃii 

realizate prin forŃe proprii;  

 u) are obligaŃia să soluŃioneze în termenul legal şi în limita 

competenŃelor ce îi revin prin prezentul Regulament de Organizare 
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şi FuncŃionare, alte sarcini, potrivit dispoziŃiilor conducerii 

instituŃiei ; 

 v) asigură interimatul funcŃiei de Director General şi conduce 

instituŃia în absenŃa acestuia ; 

 

 Art. 36 DIRECTORUL ECONOMIC 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă 

durată în domeniul economic, financiar –contabil. 

 Directorul Economic are următoarele atribuŃii : 

 a) coordonează şi răspunde de organizarea şi buna 

funcŃionare a Biroului Financiar Salarizare, Biroului Contabilitate, 

Biroului Buget, Depozitului Central şi a Biroului Economic 

Extrabuget ; 

 b) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 1 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.P. ; 

 c) cordonează întreaga structură organizatorică şi 

funcŃională a compartimentelor din subordine, defineşte funcŃiile, 

colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea 

Directorului General, conform prezentului Regulament ; 

 d) face propuneri şi participă la concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor vacante din subordine ; 

 e) are obligaŃia de a stabili sau, după caz, de a actualiza în 

termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuŃii 

exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din 

subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii profesionale ; 
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 f) evaluează permanent personalul din subordine în scopul 

perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri operative sau 

facând propuneri conducerii, conform competenŃelor ; 

 g) răspunde de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 

subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a activităŃii (documente contabile, ştate de plată, 

documente cumulative, acte normative etc.) ; 

 h) asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din 

subordine a actelor normative de referinŃă în administraŃia publică 

locală ; 

 i) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele 

emise de fiecare birou din subordine si care implică angajarea de 

cheltuieli ; 

 j) semnează contractele de achizitie publică ; 

 k) participă la şedinŃele comisiilor de specialitate ale 

Primăriei Sectorului 1, prezentând situaŃiile cerute de membrii 

acestora; 

     l) prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabilă a 

instituŃiei, la solicitarea Primarului de sector, Consiliului Local al 

Sectorului 1, Consiliului General al Municipiului Bucureşti ; 

 

 Art. 37 Directorul Economic raspunde de : 

a) întocmirea documentelor justificative pentru orice operaŃie 

care afectează patrimoniul unităŃii; 

b) înregistrarea în contabilitate a operaŃiunilor patrimoniale; 
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c) inventarierea patrimoniului unităŃii; 

d) întocmirea bilanŃului contabil; 

e) furnizarea, publicarea şi păstrarea informaŃiilor cu privire la 

situaŃia patrimoniului şi a rezultatelor obŃinute de unitate ; 

f) asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 1 

pentru ordonanŃarea cheltuielilor; 

g) asigurarea gestionării patrimoniului A.D.P. în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

h) organizarea şi conducerea evidenŃei contabile privind 

efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor 

băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

i) evidenŃa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanŃiere, 

cecuri, foi de vărsământ); 

j) constituirea comisiilor şi subcomisiile de inventariere anuală 

a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, 

confruntând rezultatele obŃinute cu evidenŃa contabilă şi realizând 

operaŃiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi 

plusurile de inventar; 

k) întocmirea şi prezentarea Consiliului Local a contului anual 

de execuŃie al bugetului A.D.P . 

 

 Art. 38 Directorul Economic are obligaŃia să soluŃioneze în 

termenul legal şi în limita competentelor ce îi revin prin prezentul 

Regulament de Organizare şi FuncŃionare şi alte sarcini, potrivit 

dispoziŃiilor conducerii instituŃiei. 
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PARTEA IV 

4.1.AtribuŃiile compartimentelor din cadrul A.D.P. Sector 1 

 

4.1.1 AtribuŃiile compartimentelor din subordinea Directorului 

General sunt următoarele :  

 

 Art. 39 SERVICIUL INSPECłIE ZONALĂ 

 AtribuŃii : 

 1) coordonează şi răspunde pentru activitatea desfăşurată 

de cele două birouri din subordine ; 

 2) verifică modul de întreŃinere şi utilizare a domeniului 

public şi privat al sectorului 1 din punct de vedere al respectării 

normelor de protecŃia mediului ;  

 3) verifică organizarea pe domeniul public a activităŃilor de 

comerŃ, prestări servicii şi altele asemenea ; 

 4) controlează infrastructura şi starea calitativă în care se 

prezintă parcurile (starea copacilor, existenŃa coşurilor de gunoi a 

băncilor, starea gazonului şi a gardurilor vii etc.)  

 5) verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenŃie 

pentru remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului, respectarea 

termenelor de execuŃie al acestora precum şi respectarea  

condiŃiilor impuse prin AutorizaŃia de IntervenŃie în domeniul public.  

 6) controlează aducerea la starea iniŃială a spaŃiilor publice 

afectate de lucrările de intervenŃie la reŃelele edilitare, aplicând 

sancŃiuni contravenŃionale în cazul sesizării neregulilor; 
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 7) sancŃionează depozitarea ilegală a deşeurilor ; 

 8)urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a 

terenurilor de pe raza administrativ teritorială a sectorului, pentru 

evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor şi degradării solului ; 

 9) verifică amenajarea şi întreŃinerea în stare 

corespunzătoare a spaŃiilor verzi locale şi a terenurilor de joacă 

pentru copii, întocmind note de constatare cu privire la aspectele 

sesizate ; 

 10)verifică zilnic în teren gradul de curăŃenie al zonelor 

controlate, existenŃa coşurilor şi containerelor pentru depozitarea 

deşeurilor, starea mobilierului stradal, starea instalaŃiilor de 

iluminat public, luând împreună cu conducerea, măsuri urgente 

pentru remedierea deficienŃelor constatate ; 

 11) verifică şi soluŃionează sesizările primite privind 

administrarea domeniului public şi privat al sectorului ; 

 12) întocmeşte rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate ; 

 13) verifică lucrările de construcŃii ce se realizează pe 

teritoriul sectorului 1, întocmind, în cazul constatării de 

contravenŃii, note informative pe care le înaintează organelor 

abilitate să aplice sancŃiuni contravenŃionale ; 

 14) urmăreşte şi răspunde de modul de soluŃionare al 

neregulilor constate cu ocazia controlului în teritoriu ; 

 15) verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a 

documentaŃiilor ce stau la baza eliberării autorizaŃiilor de construire  
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 16) exercită controale operative privind respectarea 

reglementărilor legale în vigoare pe domeniul public ; 

 17) verifică şi întocmeşte note de constatare cu privire la 

ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de 

mobilier urban, construcŃii provizorii, garaje, organizări de şantier 

etc ;   

 18) participă alături de persoanele delegate de Primăria 

Sectorului 1 sau Primăria Municipiului Bucureşti la dezafectarea 

construcŃiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public al 

sectorului precum şi la ridicarea vehiculelor abandonate sau fără 

stăpân, cu respectarea prevederilor Legii nr. 421/ 2002 şi în 

temeiul DispoziŃiei Primarului emisă în acest sens; 

 19) constată şi sancŃionează faptele contravenŃionale 

prevăzute de O.U.G. nr. 195 /2005, H.C.G.M.B. nr. 25/ 1994, 

H.C.G.M.B. nr. 88/ 1993, H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, H.C.L.M.B.nr. 

10/2001, Legea nr. 421/2002 ; 

 20) întocmeşte procesele verbale de contravenŃie în 

conformitate cu prevederile OrdonanŃei nr. 2/2001modificată şi le 

înscrie în Registrul de evidenŃă al proceselor verbale ; 

 21) comunică procesele verbale contravenŃionale către 

contravenienŃi şi întocmeşte puncte de vedere la contestaŃiile 

formulate împotriva proceselor verbale de contravenŃie ; 

 22) înaintează Serviciului Juridic plângerile contravenŃionale 

formulate de către persoanele fizice/juridice sancŃionate, împreună 
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cu procesul- verbal contravenŃional atacat şi dovada comunicării 

acestuia către petent ; 

 23) întocmeşte anual baza de date cu privire la procesele-

verbale contravenŃionale încheiate ; 

 24) înaintează organelor de executare a creanŃelor bugetare, 

procesele verbale contravenŃionale care nu au fost contestate în 

termenul legal ; 

 25) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate 

în vederea urmăririi modului de finalizare a proceselor -verbale de 

sancŃionare ; 

 26) analizează şi propune organizarea acŃiunilor de control 

tematic;  

 27) întocmeşte răspunsuri la corespondenŃa repartizată 

serviciului ;  

 28) întocmeşte rapoarte, note, analize pentru informarea 

conducerii ; 

 29) studiază legislaŃia şi actele normative din domeniu 

făcând propuneri pentru aplicarea acestora ; 

 30) colaborează cu serviciile similare din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi primăriilor de sector, precum şi cu 

celelalte organe şi instituŃii cu activitate de control ;  

 31) avizează toate actele emise de birourile din subordine ; 

 32) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii ; 
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 33) aduce la îndeplinire atribuŃiile şi sarcinile stabilite de 

către conducere . 

 Serviciul InspecŃie Zonală are în subordine : 

- Biroul Sesizări 

- Biroul IntervenŃii Domeniu Public 

 

 Art. 40 Biroul Sesizări 

 AtribuŃiile Biroului Sesizări sunt următoarele : 

 a) acŃionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la 

nivelul serviciului; 

 b) supraveghează respectarea legislaŃiei în vigoare şi 

sancŃionează cazurile de nerespectare a acesteia ; 

 c) prezintă conducerii, primăriei şi consiliului local raportări şi 

situaŃii privind numărul de sesizări primite şi modul de soluŃionare 

al acestora ; 

 d) în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi 

controlează documentele emise atât de compartimentele instituŃiei 

cât şi de serviciile publice ale sectorului 1 ; 

 e) primeşte şi soluŃionează sesizările şi reclamaŃiile (scrise 

şi/ sau transmise telefonic sau prin Internet) privind avariile la 

reŃelele de Infrastructură (tehnico-edilitare şi de străzi);  

 f) sesizează abaterile de la reglementări în ceea ce priveşte 

executarea lucrărilor de intervenŃie la reŃele, tuturor organelor 

competente pentru luarea măsurilor necesare intrării în legalitate;  

 g) urmăreşte şi completează zilnic rapoarte de activitate în 

care se înscriu aspectele constatate în teren de către inspectorii 

de zonă, în următoarele domenii : 
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 1. ocuparea de către persoanele fizice /juridice a domeniului 

public şi privat cu : 

- construcŃii provizorii; 

- mobilier stradal, în vederea desfăşurării de activităti 

comerciale; 

- construcŃii provizorii tip garaj; 

- firme şi reclame luminoase, panouri publicitare; 

- stâlpişori pentru restricŃionarea circulaŃiei / parcării; 

- materiale de construcŃii, ambalaje, etc; 

- vehicule abandonate sau fără stăpân; 

 2. starea tehnică a străzilor în urma lucrărilor edilitare pe 

reŃele; 

 3. semnalarea gurilor de canal neacoperite de la reŃeaua de 

apă, gaze, termoficare, romtelecom etc; 

 4. starea calitativă a sistemului de scurgere a apelor 

pluviale; 

 5. gradul de curăŃenie al zonelor controlate; 

 6. gradul de degradare al mobilierului urban; 

 7. starea calitativă a spaŃiilor verzi ; 

 8. nereguli în sistemul de iluminat public ; 

 h) întocmeşte şi răspunde de completarea Notelor de 

constatare pentru aspectele sesizate de persoanele fizice/juridice 

din zona controlată, înştiinŃând şeful serviciului şi urmărind 

finalizarea lor ; 

 i) întocmeşte baza de date cu privire la sesizările primite (de 

la terŃi sau din oficiu) şi la modul de soluŃionare al acestora; 
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 Art.41 Biroul IntervenŃii Domeniu Public 

 AtribuŃiile Biroului IntrevenŃii Domeniu Public sunt 

următoarele : 

 a) participă la punerea în aplicare a dispoziŃiilor de primar 

privind dezafectarea construcŃiilor provizorii amplasate ilegal pe 

domeniul public şi a ridicării de pe domeniul public a vehiculelor 

abandonate sau fără stăpân ; 

 b) colaborează cu SecŃia Transport Mecanizare pentru 

aducerea la îndeplinirea a sarcinilor prevăzute la alineatul 

precedent ; 

 c) informează zilnic şeful de serviciu asupra activităŃilor ce 

se desfăşoară în cadrul biroului ; 

 d) răspunde de corectitudinea informaŃiilor furnizate ; 

 e) răspunde de modul de aducere la îndeplinire a 

dispoziŃiilor de primar, potrivit competenŃelor ce-i revin ; 

 f) Ńine evidenŃa tuturor construcŃiilor provizorii dezafectate, 

precum şi a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân ce au fost 

ridicate de domeniul public ; 

 

 Art. 42 SERVICIUL TEHNIC 

 AtribuŃii : 

 a)obŃine avizele legale şi pregăteşte documentaŃia necesară 

eliberării autorizaŃiilor de construire pentru lucrările de reparaŃii şi 

construcŃii efectuate în regie proprie sau prin atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică ; 
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 b) face parte, prin personal de specialitate ( nominalizat prin 

decizia Directorului General) din componenŃa comisiilor de 

evaluare organizate în vederea achiziŃionării de lucrări şi servicii;  

 c) verifică şi certifică documentaŃiile tehnico-economice 

prezentate de ofertanŃi în cadrul procedurii de achiziŃie publică ; 

 d) urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor de 

achiziŃii publice de lucrări şi servicii potrivit competenŃelor ce-i revin  

 e) verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în 

preŃurile din ofertă, în vederea decontării;  

 f) verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃială 

sau totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau a altor reŃineri pentru 

lucrări de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune, etc.;  

 g) asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în 

condiŃiile stipulate de lege ; 

 h) colaborează cu Biroul Buget pentru rezolvarea oricăror 

probleme legate de efectuarea plăŃilor către executanŃii lucrărilor ;  

 i) analizează şi certifică situaŃiile de lucrări realizate ; 

 j) urmăreşte în perioada de garanŃie lucrările de investiŃii sau 

reparaŃii executate asupra imobilelor construcŃii de către terŃi sau 

în regie proprie ; 

 k) răspunde de iniŃierea programelor privind dezvoltarea, 

întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor existente; 

 l) întocmeşte şi actualizează CărŃile Tehnice ale 

construcŃiilor ;  
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 m) păstreaza şi răspunde de cărŃile tehnice ale instalaŃiilor 

(ascensoare, hidrofoare, cazane de presiune, etc), urmărind 

conform registrului de intervenŃii planificate ca la termenele 

scadente să se execute reparaŃiile şi întreŃinerea acestora, 

conform legislaŃiei specifice;  

 n) asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin 

convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind 

starea reŃelelor edilitare ; 

 o) verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează 

certificate de urbanism, autorizaŃii de construire sau autorizaŃii de 

desfiinŃare ; 

 p) transmite de urgenŃă note de constatare Serviciului 

Disciplină în ConstrucŃii în cazul lucrărilor începute sau executate 

fără autorizaŃie de construire sau de desfiinŃare ; 

 q) întocmeşte în termen legal corespondenŃa privind 

completarea sau restituirea documentaŃiilor analizate ; 

 r) asigură o evidenŃă tehnico-operativă a lucrărilor de 

reparaŃii şi întreŃinere pe fiecare unitate în parte ; 

 s) întocmeşte, verifică şi urmăreşte la plata contractele de 

furnizare de utilităŃi (energie electrică, apă-canal, gaze, termoficare 

etc.) atât pentru sediul instituŃiei cât şi pentru toate spaŃiile aflate în 

administrarea acesteia; 

 t) întocmeşte documentaŃiile necesare obŃinerii avizelor, 

autorizaŃiilor şi acordurilor privind consumul energiei electrice, 

combustibililor, etc. ; 
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 Ń) verifică modul cum se încadrează în prevederile 

contractuale privind consumul de apă şi energie electrică, agenŃii 

economici care au contracte de închiriere cu instituŃia şi 

informează conducerea în cazul neregulilor constatate ; 

 u) urmăreşte achitarea în termenele legale a facturilor de 

plată a energiei electrice, apă-canal, gaze şi termoficare ; 

 v) Ńine evidenŃa tehnică a dotărilor existente precum şi a 

reparaŃiilor executate la acestea ; 

 x) urmăreşte şi se informează la zi cu legislaŃia în vigoare în 

vederea aplicării corecte a legilor şi a normativelor existente în 

domeniul său de activitate ; 

 y) avizează toate actele emise de birourile din subordine ; 

 z) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii ; 

 w) aduce la îndeplinire toate atribuŃiile şi sarcinile stabilite de 

către conducere.  

 

 Serviciul Tehnic are în subordine : 

 

 Art. 43 Biroul RecepŃii  

 AtribuŃiile Biroului RecepŃii sunt următoarele : 

 a) răspunde de întocmirea procesului–verbal de recepŃie 

parŃială, recepŃie preliminară şi recepŃie finală a lucrărilor 
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executate de către terŃi sau în regie proprie, pentru întreŃinerea şi 

repararea clădirilor administrative, a instalaŃiilor, a drumurilor etc; 

 b) întocmeşte procesele -verbale de recepŃie la expirarea 

duratei de garanŃie a lucrărilor de reparaŃii executate de către terŃi ; 

 c) verifică la cererea Serviciului AchiziŃii, îndeplinirea 

condiŃiilor cerute de lege pentru restituirea garanŃiei de bună 

execuŃie ; 

 d) recepŃionează lucrările de aducere la starea iniŃială a 

trotuarelor şi pavajelor afectate de lucrările de intervenŃie la 

reŃelele edilitare, lucrări de organizare de şantier, ocupări domeniu 

public cu obiecte publicitare, etc., în conformitate cu prevederile 

H.C.G.M.B. nr. 88/1993 şi H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994; 

 e) efectuează predări de amplasmente persoanelor fizice şi 

juridice care au obŃinut documentaŃiile prevăzute de lege pentru 

ocuparea domeniului public; 

 f) monitorizează şi Ńine evidenŃa tuturor proceselor-verbale 

de recepŃie întocmite precum şi a predărilor de amplasamente 

către beneficiari, prezentând situaŃii statistice complete la 

solicitarea conducerii sau a Serviciului Juridic; 

 g) înregistrează lucrările de intervenŃie în carosabil pentru 

remedierea avariilor comunicate zilnic de către compartimentele de 

specialitate din cadrul P.M.B. sau Primăriei de sector ; 

 h) analizează lucrările de intervenŃie din punct de vedere al 

încadrării lor în prevederile AutorizaŃiei de IntervenŃie trimestriale ; 
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i) întreŃine şi actualizează permanent Baza de Date privind 

lucrările de intervenŃie în carosabil ; 

 j) emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor 

din cadrul Primăriei sector 1 sau Primăriei Generale; 

 k) eliberează avize de traseu şi machete, rezolvă sesizările 

şi reclamaŃiile primite în legatură cu activitatea biroului ; 

 l) Ńine legătura cu compartimentele similare din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1 precum şi 

cu societăŃile de utilităŃi : Apele Romane, Electrica, Distrigaz, 

RADET, Apa Nova, Luxten etc ; 

 m)aduce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de şeful 

serviciului sau organele de conducere ale instituŃiei . 

 

 Art. 44 SERVICIUL PATRIMONIU 

 AtribuŃii : 

 a) verifică şi răspunde de transmiterea şi valorificarea 

bunurilor instituŃiei, a inventarierii mijloacelor fixe, activelor şi 

obiectelor de inventar ; 

 b) Ńine evidenŃa şi răspunde de intrări/ieşiri de elemente 

patrimoniale în/din patrimoniul A.D.P. sector 1; 

 c) propune constituirea comisiei de inventariere a 

patrimoniului A.D.P. şi întocmeşte inventarul patrimoniului 

instituŃiei, conform normelor în vigoare; 

 d) analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar şi face propuneri privind casarea acestora; 
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 e) asigură evidenŃa mişcărilor patrimoniului aparŃinând 

A.D.P. Sector 1; 

 f) întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de 

inventar din patrimoniului instituŃiei ; 

 g) colaborează permanent cu compartimentele omologe din 

cadrul instituŃiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 1. 

 h) aduce la îndeplinire şi alte sarcini trasate de organele de 

conducere ale instituŃiei. 

 

 Art. 45 SERVICIUL ACHIZIłII 

 AtribuŃii : 

 a) elaborează proiectul programului anual de achiziŃii publice  

 b) aprobă temele necesare proiectelor de investiŃii ; 

 c) întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic, în regie proprie 

sau prin intermediul unor societăŃi comerciale de profil, 

documentaŃia de atribuire (proiectele de execuŃie, caietele de 

sarcini, etc ) a contractelor de achiziŃie publică; 

 d) verifică împreună cu Serviciul Juridic documentaŃiile şi 

propune organizarea procedurilor de achiziŃie publică; 

 e) se ocupă de formalităŃile de publicitate/comunicare pentru 

procedurile organizate şi de vânzarea/transmiterea documentaŃiei 

de elaborare şi prezentare a ofertei 

 f) urmăreşte împreună cu Serviciul Juridic, modul de 

prezentare şi de inregistrare al ofertelor depuse în cadrul 

procedurilor de achizitii publice, la registratura instituŃiei; 
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 g) stabileşte împreună cu Serviciul Juridic şi după 

consultarea conducerii, componenŃa comisiilor de selecŃie a 

ofertelor şi recepŃie a lucrărilor ; 

 h) participă la analiza şi selectarea ofertelor de achiziŃii 

publice ; 

 i) întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic, procesele- 

verbale de deschidere a ofertelor şi de atribuire a contractelor de 

achiziŃie publică;  

 j) comunică, împreună cu Serviciul Juridic, rezultatele 

procedurilor de achiziŃie publică catre ofertanŃii participanŃi;  

 k) primeşte contestaŃiile depuse de către ofertanŃii implicaŃi 

în procedura de achiziŃie publică (după ce acestea au fost 

înregistrate la registratura instituŃiei) şi le înaintează comisiei de 

analiză şi soluŃionarea a contestaŃiilor; 

 l) transmite rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor factorilor 

în drept;  

 m) restituie garanŃiile de participare la procedurile de 

achiziŃie publică, precum şi garanŃiile de bună execuŃie după 

consultarea Biroului RecepŃii;  

 n) transmite dosarul achiziŃiei publice către Serviciul Juridic, 

în vederea redactării şi perfectării contractului de achiziŃie publică 

cu câştigătorii procedurilor de achiziŃie publică; 

 o) întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic raportul anual de 

achiziŃii publice ; 
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 p)gestionează împreună cu Serviciul Juridic, baza de date 

cu privire la procedurile de achiziŃie publică organizate; 

 q) elaborează raportul de specialitate la proiectele de 

hotărâri ale C.L.S.1. pentru atribuŃiile specifice Serviciului de 

AchiziŃii; 

 r) rezolvă corespondenŃa repartizată 

 s) participă la recepŃia obiectivelor de investiŃii ; 

 t) organizează sistemul de selecŃie al societăŃilor comerciale 

care furnizează produse, prestează servicii şi execută lucrări, în 

scopul constituirii unei baze de date privind evoluŃia preŃurilor pe 

piaŃa materialelor, forŃei de muncă, transporturi etc.; 

 Ń) efectuează analize de preŃuri; 

 u) urmăreşte modul de îndeplinire al condiŃiilor contractuale 

atât pe durata de execuŃie a lucrărilor cât şi în perioada de 

garanŃie; 

 v) propune măsuri de imbunătăŃire a activităŃii de urmărire-

evidenŃa decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu 

celelalte compartimente ale instituŃiei;  

 x)avizează toate actele emise de către birourile din 

subordine . 

 

 Serviciul AchiziŃii are în subordine : 

 

 Art. 46 Biroul Devize  

 AtribuŃiile Biroului Devize sunt următoarele : 

a) întocmeşte devizele (confidenŃial) pentru atribuirea lucrărilor 

de reparaŃii şi a serviciilor; 
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b) întocmeşte caietele de sarcini pentru atribuirea lucrărilor de 

reparaŃii şi a serviciilor; 

c) întocmeşte antemăsurătorile pentru atribuirea lucrărilor de 

reparaŃii; 

d) întocmeşte devizele şi execută planurile pentru lucrările de 

întreŃinere şi reparaŃii executate de unitate în regie proprie; 

e) verifică şi certifică devizele întocmite de către ofertanŃi în 

vederea participării la procedura de achiziŃie publică; 

f) stabileşte necesarul de fonduri valorice pentru executarea 

lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii; 

g) verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de 

lucrări conform prevederilor din documentaŃie, acte normative 

tehnico-economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu 

încadrarea în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor 

contractuale;  

h) propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăŃilor 

sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea;  

i) execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităŃii.  

 

 Art. 47 SERVICIUL ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ 

 AtribuŃii : 

 a) inventariază spaŃiile verzi din sector, stabilind coduri 

pentru fiecare dintre ele ; 
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 b) actualizează sau elaborarează (acolo unde nu există) 

planuri cât mai detaliate ; 

 c) inventariează populaŃia arboricolă prin culegerea de date 

dendrologice care permit gestionarea, ameliorarea şi planificarea 

întreŃinerii; 

 d) realizează fişe de inventar ce vor cuprinde printre altele : 

- data releveului,  

- codul suprafeŃei,  

- tipul de spaŃiu verde (scuar, aliniament, cimitir) ,  

- repere cadastrale, suprafaŃa, elemente de delimitare, 

accesibilitate,  

- starea generală (conservare ⁄ întreŃinere, starea peluzelor, 

numărul şi tipul decoraŃiunilor florale, numărul şi specia arborilor 

din gardurile vii, aliniamente, tipul şi suprafaŃa pavimentelor, 

existenŃa sau inexistenŃa sistemelor de irigare, sistemelor de 

iluminat, tipul şi numărul mobilierului şi echipamentelor specifice - 

starea locurilor de joacă – respectarea normelor de siguranŃă); 

 e) realizeză fişe de înregistrare a arborilor  ce vor cuprinde : 

- specia, codul suprafeŃei şi al arborelui, valoarea estetică (se 

notează clasa: foarte bună , optimă , bună , mediocră, rea şi foarte 

rea,) 

- tipul de delimitare, diametrul la h =1,3m, înălŃimea de inserare a 

coroanei pe trunchi, starea vegetală aparenŃa (foarte bună, bună , 

medie, rea ,foarte rea şi uscată), patologia sigură; 
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- necesitatea tăierilor – tipul de tăiere (formare, întreŃinere, 

regenerare, ridicare a coronamentului); 

- verificarea stabilităŃii (urgentă, necesară, nenecesară), ancorajul 

şi tutorarea pentru plantele tinere; 

- starea sistemului radicular (descoperit parŃial , nedescoperit); 

 f) datele furnizate de inventar permit stabilirea unui program 

al lucrărilor de întreŃinere şi eşalonare a priorităŃii lor pe de o parte 

şi continuitatea politicii de gestionare indiferent de schimbarea 

conducerii pe de altă parte; 

 g)după realizare inventarului acesta se va actualiza la 5 ani; 

 h)elaborează programe pe termen lung care să vizeze 

eşalonarea lucrărilor de întreŃinere şi (sau) restaurare care vor fi 

comunicate SecŃiei SpaŃii Verzi; 

 i)dezvoltă proiectele decise de municipalitate, estimarea 

precisă a costurilor de muncă ; 

 j) aprobă introducerea de noi funcŃiuni în spatiile verzi; 

 k) verifică conformitatea desfăşurării lucrărilor cu proiectul 

elaborat; 

 l) urmăreşte calitatea, cantitatea materialelor, detaliile de pe 

şantier;  

 m) conduce (administrează problemele tehnice ale lucrării); 

 n) constată terminarea lucrărilor de şantier; 

 o) participă la recepŃia lucrărilor de amenajare; 

 p) organizează producŃia în serele existente;. 

 q) coordonează punctele de producŃie a materialului vegetal.  
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 Art. 48 SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE MEDIU 

 AtribuŃii :  

 a) elaborează, implementează şi menŃine un sistem de 

management calitate-mediu în conformitate cu standardele de 

referinŃă : SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 14001:2005 

 b) colaborează, modifică şi actualizează manualul 

calităŃii/mediului (MMC/M) în colaborare cu celelalte 

compartimente ale instituŃiei. 

 c) păstrează originalul MMC/M 

 d)raportează Consiliului de Conducere al A.D.P. modul de 

funcŃionare al sistemului de management calitate/mediu precum şi 

orice necesitate de îmbunătăŃire a acestuia  

 e)asigură promovarea în cadrul instituŃiei a conştientizării 

cerinŃelor clienŃilor/cetăŃenilor 

 f) pregăteşte şedinŃele de analiză a SMC/M efectuate de 

către conducere; 

 g) face publicitate realizărilor obŃinute de instituŃie în 

domeniul managementului calităŃii şi mediului 

 h) asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în 

domeniul calităŃii şi mediului 

 i)verifică şi se asigură asupra conformităŃii prevederilor 

sistemului de management al calităŃii şi mediului cu cerinŃele 

documentelor de referinŃă în domeniu, precum şi cu prevederile 

legii nr. 477/2004 
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 j) coordonează şi participă la acŃiunile de îmbunătăŃire a 

calităŃii şi protecŃiei mediului prin: depistarea neconformităŃilor, 

audituri interne, precum şi prin aplicarea de măsuri corective/ 

preventive 

 k) monitorizează îndeplinirea tuturor măsurilor dispuse în 

urma acŃiunilor corective/preventive şi de îmbunătăŃire; 

 l) identifică, înregistrează şi raportează toate problemele 

legate de calitate /mediu şi sistemul de management calitate / 

mediu 

 m) îndeplineşte funcŃia de auditor intern de sistem şi 

propune spre aprobarea Directorului General programul anual de 

audituri interne 

 n) difuzează documentele sistemului de management 

calitate/mediu, conform listei de difuzare aprobată de Directorul 

General 

 o) răspunde de modificarea docmentelor, difuzarea 

modificărilor documentelor şi retragerea documentelor perimate; 

 p) administrează sistemul informatic şi suport hârtie- în 

original a documentelor sistemului de management al 

calităŃii/mediului şi asigură difuzarea controlată a MMC/M şi a 

celorlalte documente în cadrul A.D.P. Sector 1.  

 q) codifică şi introduce în sistem informatic documentele.  

 r) arhivează documentele şi procedurile sistemului, 

(originale- în sistem informatic şi pe suport hârtie) şi PS (originale  

– în sistem informatic şi copie controlată pe suport hârtie).  
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 s) planifică instruirile interne în domeniul managementului 

calităŃii şi mediului în Programul anual de instruire, 

 t) instruieşte personalul unităŃii în privinŃa cunoaşterii şi 

aplicării cerinŃelor sistemului de management al calităŃii/mediului; 

instruirile interne în domeniul calităŃii si mediului sunt documentate 

în PV de instruire, care se păstrează în cadrul compartimentului şi 

se desfăşoară conform Programului anual de instruire în domeniul 

calităŃii/ mediului. 

 u) răspunde de menŃinerea certificării Sistemului de 

Management al CalităŃii / Mediului în A.D.P. Sector 1.  

 

 Art. 49 BIROUL SECRETARIAT ŞI RELAłII CU PUBLICUL 

 AtribuŃii : 

1) asigură accesul la informaŃiile de interes public din oficiu sau la 

cerere; 

2) are obligaŃia să comunice din oficiu următoarele informaŃii de 

interes public:  

- actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea 

autorităŃii sau instituŃiei publice; 

- structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, programul de 

funcŃionare, programul de audienŃe al personalului instituŃiei 

publice; 

- numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituŃiei şi ale 

salariatului responsabil cu difuzarea informaŃiilor publice; 
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- coordonatele de contact ale instituŃiei, respectiv: denumirea, 

sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii 

de internet; 

- sursele de finantare, bugetul şi bilanŃul contabil; 

- programele şi strategiile proprii; 

- lista cuprinzând documentele de interes public; 

- lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii; 

- modalităŃile de contestare a actelor cu caracter administrativ 

emise de instituŃie în situaŃia în care persoana se consideră 

vatămată in drepturile şi interesele sale ; 

3) asigură persoanelor interesate, la cererea acestora, informaŃiile 

de interes public solicitate în scris sau verbal; 

4) comunicarea informaŃiilor de interes public se poate realiza şi în 

format electronic, dacă sunt întrunite condiŃiile tehnice necesare; 

5) are obligaŃia să precizeze condiŃiile şi formele în care are loc 

accesul la informaŃiile de interes public şi să furnizeze pe loc 

informaŃiile solicitate, în situaŃia în care acestea sunt deŃinute în 

cadrul serviciului; 

6) îndrumă persoanele să solicite în scris informaŃia de interes 

public; 

7) asigură programul minim stabilit de conducerea autorităŃii sau 

instituŃiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va 

desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcŃionării instituŃiei, 

incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcŃionare ; 
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8) primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiŃiilor; 

9)distribuie petiŃiile către compartimentele de specialitate, cu 

precizarea termenului de trimitere a răspunsului; 

10) urmăreşte soluŃionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor 

la petiŃiile înregistrate; 

11) asigură expedierea răspunsului către petiŃionar ; 

12) se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petitŃilor; 

13) asigură (în 5 zile de la înregistrare) redirecŃionarea petiŃiilor 

greşit înregistrate la A.D.P., către autorităŃile sau instituŃiile publice 

în ale căror atribuŃii intră rezolvarea problemelor semnalate în 

cereri; 

14) întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de 

soluŃionare a petiŃiilor din cadrul instituŃiei ; 

15) realizează materiale informative specifice; 

16) coordonează elaborarea şi difuzarea către populaŃie a 

pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, care să contribuie 

la crearea unei imagini corecte despre instituŃie şi activităŃile ei; 

17) colaborează cu compartimentul de informatică în vederea 

asigurării accesului la informaŃiile publice şi prin intermediul 

mijloacelor informatice (internet, intranet, etc); 

18) asigură accesul persoanelor (studenŃilor) care efectuează 

studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la 

fondul documentaristic al autorităŃii sau al instituŃiei publice pe 

baza solicitării personale, în condiŃiile legii (cf. art. 11 din Legea 

544/2001); 
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19) asigură înregistrarea în registre speciale a hotărârilor de 

consiliu local/general, precum şi a dispoziŃiilor de primar 

comunicate instituŃiei; 

20) asigură difuzarea actelor administrative;  

21)asigură aducerea la cunoştinŃă publică (prin afişare) a 

hotărârilor consiliului general/ local şi a dispoziŃiilor de primar cu 

caracter normativ, de interes general pentru cetăŃenii 

municipalităŃii; 

22) asigură cercetarea în arhiva A.D.P. şi eliberează, la cerere, 

copii conforme cu originalul de pe documentele din arhivă;  

23) asigură selecŃionarea documentelor din arhiva A.D.P. şi 

predarea acestora la arhivele statului; 

24) asigură evidenŃa tuturor documentelor intrate şi ieşite din 

depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenŃă curentă;  

25) efectuează arhivarea corespondenŃei proprii în bibliorafturi;  

26) organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;  

27) informează conducerea unităŃii şi propune măsuri în vederea 

asigurării condiŃiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a 

arhivei ; 

28) pune la dispoziŃia Arhivelor NaŃionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acŃiunii de control privind situaŃia 

arhivelor de la creatori; 

29) comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor NaŃionale 

înfiinŃarea reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în 

activitatea instituŃiei cu implicaŃii asupra compartimentului de 

arhivă; 



 403

30) organizează ordonarea şi păstrarea în depozite a materialelor 

documentare şi supraveghează scoaterea şi rearhivarea lor de 

către lucrători;  

31) se îngrijeşte ca depozitele să fie bine şi curat întreŃinute şi ca 

materialul documentar să fie ferit de degradare sau distrugere;  

32) asigură respectarea normelor de protecŃie a muncii şi PSI 

pentru depozitelor de arhivă pe care le gestionează; 

33) asigură respectarea normelor legale privind secretul de 

serviciu şi confidenŃialitatea în legatură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care ia cunoştinŃă personalul serviciului în 

exercitarea funcŃiei;  

34) efectuează arhivarea corespondenŃei proprii în bibliorafturi;  

35) verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, 

dosarele constituite;  

36) întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenŃă, aflate 

în depozit. 

 

 Art. 50 BIROUL AUDIT INTERN 

 AtribuŃii : 

a) analizează obiectiv şi consiliează în vederea îmbunătăŃirii 

sistemelor şi activităŃilor institutiei publice ; 

b) evaluează performanŃele de management ; 

c)analizează eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 

gestiunea riscului şi a proceselor administrării ; 
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d) efectuează activităŃi de audit pentru a evalua dacă sistemele de 

management ale instituŃiei publice sunt transparente şi sunt 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienŃă şi eficacitate ; 

e) evaluează sistemele de conducere şi control intern, cu scopul 

ca acestea să functioneze economic, eficace şi eficient, pentru 

identificarea deficienŃelor şi formulează recomandări pentru 

corectarea acestora ; 

f) evaluează calitatea şi eficienŃa cu care conducătorul instituŃiei 

publice (şi pe scara ierarhică, conducătorii structurilor 

subordonate) organizează, conduce şi finalizează operaŃiunile, 

activităŃile şi acŃiunile specifice instituŃiei publice ; 

g) analizează procedurile, metodologiile, metodele şi tehnicile 

adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu 

privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, 

determinând abaterile dintre obiectivul planificat şi cel efectiv. 

h) urmăreşte şi îmbunatăŃeşte fluxul informaŃional intern şi extern ; 

i) analizează şi evaluează calitatea muncii şi a randamentului 

personalului angajat ; 

j) verifică şi analizează depistarea deficienŃelor în compartimentele 

de Resurse Umane, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare ; 

k) elaborează norme metodologice proprii, specifice sectorului ; 

l) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃiile desfăşurate ; 
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m) în cazul identificării de deficienŃe care atrag după sine 

prejudicii, va raporta imediat acest lucru conducerii ; 

n) efectuează controale inopinate sau inspecŃii la cererea 

directorului general ; 

o) îndeplineşte orice alte sarcini conforme cu legislaŃia în vigoare 

trasate de conducere. 

 

 Auditează şi analizează : 

a) activităŃile financiare sau cu implicaŃii financiare desfăşurate de 

instituŃie din momentul constituirii angajamentelor până la 

utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali; 

b) administrarea patrimoniului instituŃiei; 

c) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ; 

d) concordanŃa sistemului informatic cu cel economic ; 

e) efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale institutiei sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate , economicitate, eficienŃă şi eficacitate. 

 Auditează şi analizează  : 

a) listele cu propunerile obiectivelor de investiŃii ; 

b) propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiŃii ; 

c) dacă procedurile de selecŃie şi contractele pentru execuŃia 

serviciilor si lucrărilor de reparaŃii şi investiŃii sunt transparente şi în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare ; 
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d) modul de derulare şi urmărire a contractelor specifice activităŃii 

de achizitii publice ; 

e) documentele aferente obŃinerii de credite externe pentru 

finanŃarea obiectivelor de investiŃii ; 

f) concordanŃa dintre documentaŃie (contract, devize, situaŃii de 

lucrări, decontarea facturilor ) cu fapticul pe teren ; 

g) calitatea lucrărilor executate în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare ; 

h) dacă programul de achizitii publice se încadreaza în 

cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ; 

i) dacă au fost încheiate contracte sau acte adiŃionale la 

contracte fără acoperire bugetară ; 

 

 Art .51 SERVICIUL JURIDIC 

 AtribuŃii : 

a) reprezintă interesele AdministraŃiei Domeniului Public în 

faŃa instanŃelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicŃie, a 

organelor de urmărire penală, a notariatelor precum şi în 

raporturile cu persoanele juridice şi persoanelor fizice, pe baza 

delegaŃiei dată de conducerea instituŃiei ; 

b) Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

competente ; 

 c) redactează acŃiuni judecătoreşti, întocmeşte întâmpinări, 

promovează căile ordinare şi extraordinare de atac ; 

d) răspunde la adrese şi interogatorii,  

e) formulează răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate spre 

soluŃionare de către conducere ;  
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f) ia măsuri de respectare a dispoziŃiilor legale cu privire la 

apărarea şi conservarea patrimoniului din administrare, a 

drepturilor şi intereselor legitime ale personalului, analizând 

cauzele care generează infracŃiuni sau litigii ; 

g) ia măsurile necesare pentru realizarea creanŃelor prin obŃinerea 

titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora ; 

h) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege 

pentru buna conducere a proceselor în care AdministraŃia 

Domeniului Public este parte ; 

i) participă alături de organele de conducere la negocierea 

proiectelor de contracte;  

j) participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile şi 

birourile din cadrul instituŃiei în probleme de natură juridică 

contractuală; 

k) formulează propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluŃiunii ori 

modificării contractelor încheiate între instituŃie şi diverse persoane 

fizice sau juridice; 

l) avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul 

procedurii de atribuire a contractelor de achiziŃii publice (invitaŃii de 

participare, formalităŃile de publicitate, comunicări de rezultate, 

eliberarea garanŃiilor de participare, răspunsuri la contestaŃii, etc.); 

m) elaborează impreună cu Serviciul AchiziŃii, în regie proprie sau 

prin intermediul unor societăŃi comerciale de profil, documentaŃia 

de atribuire (proiecte de execuŃie, caiete de sarcini, etc.) a 

contractelor de achiziŃii publice ; 

n) verifică împreună cu Serviciul AchiziŃii documentaŃiile primite şi 

propune organizarea procedurilor de achiziŃie publică; 
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o) stabilieşte împreună cu Serviciul AchiziŃii şi după consultarea 

conducerii, componenŃa comisiilor de selecŃie a ofertelor şi 

recepŃie a lucrărilor; 

p) întocmeşte contractele de achiziŃii publice şi le certifică din 

punct de vedere al legalităŃii acestora; 

q) întocmeşte împreună cu Serviciul AchiziŃii procesul-verbal de 

deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de atribuire a contractului 

de achiziŃie publică ; 

r) comunică împreună cu Serviciul AchiziŃii ofertanŃilor participanŃi, 

rezultatele procedurii de achiziŃie publică ; 

s) urmăreşte împreună cu Serviciul AchiziŃii, modul de prezentare 

şi de înregistrare al ofertelor depuse în cadrul procedurilor de 

achiziŃii publice, la registratura instituŃiei; 

ş) întocmeşte dosarul achiziŃiei publice; 

t) gestionează împreună cu Serviciul AchiziŃii, baza de date cu 

privire la procedurile de achiziŃie publică organizate ; 

Ń) împreună cu Serviciul AchiziŃii, ia măsuri în vederea raportării 

anuale a situaŃiei contractelor de achiziŃii publice încheiate de 

institutie; 

u) participă la discuŃii preliminare în vederea încheierii contractelor, 

precum şi la încheierea oricăror convenŃii, protocoale de 

colaborare etc.;  

v) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri 

referitoare la clauzele contractuale si încadrarea lor conform 

legislaŃiei; 

x) convoacă Consiliul de Conducere şi participă la toate şedinŃele 

acestuia; 



 409

y) răspunde scrisorilor petiŃionarilor şi diferitelor instituŃii cu privire 

la stadiul soluŃionării dosarelor existente în arhivă ; 

z) certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al 

A.D.P.Sector 1, a ordinelor şi instrucŃiunilor precum şi a oricăror 

alte acte cu caracter administrativ, care sunt în legătură cu 

atribuŃiile şi activitatea instituŃiei; 

w) certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza 

elaborării proiectelor de hotărâri ale C.L.S.1 în legatură cu 

activităŃile ce Ńin de competenŃa A.D.P.; 

w1) conduce şi coordonează activitatea Biroului Avizare; 

w2) execută orice alte sarcini transmise de Directorul AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1, în domeniul său de activitate; 

 

Serviciul Juridic are în subordine : 

 Art. 52 Biroul Avizare  

 AtribuŃiile Biroului Avizare sunt următoarele : 

a) avizează asupra legalităŃii contractelor de muncă, încetarea 

raporturilor de muncă, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum 

şi asupra legalităŃii oricăror măsuri care sunt în măsură să 

angajeze răspunderea patrimonială a administraŃiei, ori să aducă 

atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale 

personalului ; 

b) întocmeşte decizii, regulamente, ordine şi instrucŃiuni, precum şi 

orice acte cu caracter administrativ care sunt în legatură cu 

atribuŃiile şi activitatea administraŃiei ; 

c) Ńine evidenŃa actelor normative şi asigură aducerea la 

cunoştiinŃă şi aplicarea întocmai de către personalul cu atribuŃii în 

aplicarea acestor prevederi ; 
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d)comunică persoanelor interesate copii după dispoziŃii, 

regulamente, ordine şi instrucŃiuni, precum şi după orice alte acte 

cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuŃiile şi 

activitatea administraŃiei ; 

e) formulează avize scrise la solicitarea conducerii; 

f) răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice serviciilor 

administraŃiei publice ; 

g) întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

 

 Art. 53 SERVICIUL RESURSE UMANE 

 AtribuŃii : 

1) asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă,conform prevederilor legale prin concurs sau examen; 

2) organizează conform legislaŃiei în vigoare concursurile 

pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică 

îndeplinirea de către participanŃi a condiŃiilor prevăzute de lege; 

 3) urmăreşte respectarea legalităŃii privind angajarea şi 

acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru 

personalul instituŃiei ; 

 4) analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor institutiei şi pregăteşte documentaŃia necesară 

în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local 

a organigramei instituŃiei; 
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 5) pregăteşte documentaŃia necesară elaborării 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de 

Ordine Interioară şi al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări 

a instituŃiei ; 

 6) pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de 

funcŃii al institutiei ; 

 7) Ńine evidenŃa fişelor de post şi răspunde de corelarea 

acestora cu atribuŃiile din Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare; 

 8) întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea 

organigramei, statului de funcŃii şi Regulamentului de Organizare 

şi FuncŃionare ale instituŃiei publice 

 9) răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare 

(salariul de bază, indemnizaŃii de conducere, salariu de merit, 

premii etc) ; 

 10) întocmeşte documentaŃia privind plata orelor 

suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru 

personalul institutiei şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut 

de lege; 

 11) întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor 

anuale şi a celor lunare din fondul de premiere; 

 12) Ńine evidenŃa condicilor de prezenŃă şi a registrelor de 

deplasări în teren, urmăreşte prezenŃa la serviciu a angajaŃilor; 

 13) asigură completarea şi eliberarea legitimaŃiilor de control 

în baza dispoziŃiilor legale şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea 

din instituŃie a salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii; 
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 14) întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de serviciu; 

 15) întocmeşte raportări statistice privind activitatea de 

personal din instituŃie; 

 16)colaborează cu Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice 

şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea 

corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării; 

 17) răspunde de asigurarea necesarului de personal pe 

funcŃii şi specialităŃi pentru instituŃie ; 

 18) urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 

 19) controlează respectarea disciplinei muncii; 

 20) stabileşte nevoile de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale;   

 21)întocmeşte programul anual de instruire a întregului 

personal implicat în activităŃi ce influenŃează calitatea serviciilor 

prestate sau mediul inconjurător ; 

 22) primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională 

de la instituŃiile abilitate în domeniu ; 

 23) răspunde de organizarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei 

personalului ; 

 24) efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului institutiei ; 

 25) întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi 

definitivare în funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de 

muncă; 
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 26) Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor 

medicale, a concediilor fără plată şi a sancŃiunilor; 

 27) răspunde de organizarea, potrivit legii, a Comisiei de 

disciplină ; 

 28) răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi 

conflictelor de muncă care revin în competenŃa serviciului; 

 29) Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul 

institutiei şi operează în acestea modificările de drepturi salariale 

determinate de indexări, promovări în funcŃii şi în grade 

profesionale, salarii de merit, etc.; 

 30) eliberează la cerere, adeverinŃe privind calitatea de 

salariat; 

 31) răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în 

vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului ; 

 32) propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 

redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul 

său de activitate ; 

 33) execută orice alte sarcini transmise de Directorul 

Administratiei Domeniului Public Sector 1; 

 

 Art. 54 SERVICIUL SANATATE ŞI SECURITATE ÎN 

MUNCĂ 

 AtribuŃii : 

1) întocmeşte planul de prevenire şi protecŃie compus din 

măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe 

evaluarea riscurilor, pe care îl aplică corespunzător condiŃiilor de 

muncă specifice unităŃii; 



 414

2) elaborază instrucŃiuni proprii, pentru completarea şi/ sau 

aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, 

Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de 

muncă din unitate ; 

3) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către 

toŃi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de 

protecŃie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă, prin lucrătorii desemnaŃi, prin 

propria competenŃă sau prin servicii externe; 

4) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare 

informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi 

diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; 

 5) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor 

ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă; 

 6) asigură auditarea securităŃii şi sănătăŃii în muncă la nivelul 

unităŃii ori de câte ori sunt modificate condiŃiile de muncă şi 

stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza 

activităŃii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare  

7) ia măsuri pentru ca planificarea şi introducerea de noi 

tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau 

reprezentanŃii acestora, în ceea ce priveşte consecinŃele asupra 

securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor, determinate de alegerea 

echipamentelor, de condiŃiile şi mediul de muncă; 
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 8) propune măsuri pentru formarea personalului cu 

resposabilităŃi în domeniul protecŃiei muncii, în funcŃie de 

necesităŃile concrete ; 

 9) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc 

ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au 

primit şi şi-au însuşit instrucŃiunile adecvate. 

 10) avizează angajarea personalului din punct de vedere al 

modului în care acesta corespunde cerinŃelor de securitate ; 

 11) asigură şi realizează instruirea privind respectarea 

normelor de protecŃie a muncii, pentru personalul angajat, în 

conformitate cu dispoziŃiile legale 

 12) controlează, pe baza programului de activitate, toate 

locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale ; 

 13) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă 

nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise 

pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către 

organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri tehnice şi 

organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul ; 

14) obŃine autorizaŃia de funcŃionare din punctul de vedere 

al securităŃii şi sănătăŃii în muncă, înainte de începerea oricărei 

activităŃi, conform prevederilor legale; 

 15) elaborează lista cuprinzând dotarea personalului cu 

echipamente individuale de protecŃie şi de lucru, participă la 

recepŃia mijloacelor de protecŃie colectivă şi a echipamentelor 

tehnice înainte de punerea lor în funcŃiune ; 



 416

 16) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi Ńine 

evidenŃa acestora ; 

 17) colaborează cu serviciul medical, pentru cunoaşterea la 

zi a situaŃiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale 

comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc 

de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate 

corespunzătoare ; 

 18) propune sancŃiuni sau stimulente economice pentru 

modul în care se realizează programul de măsuri de protecŃie a 

muncii ; 

 19) propune sancŃiuni sau stimulente economice pentru 

modul în care se respectă cerinŃele de securitate a muncii în 

organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate 

locurile de muncă ; 

 20) colaborează cu reprezentanŃii angajaŃilor cu atribuŃii 

pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice 

sau fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniu, pentru 

realizarea programelor privind îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă 

incluse în contractele colective ; 

 21) monitorizează starea de sănătate a angajaŃilor prin : 

- examene medicale la angajarea în muncă; 

- examen medical de adaptare; 

- control medical periodic; 

- examen medical la reluarea activităŃii; 
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 22)îndrumă activitatea de reabilitare profesională, 

reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de 

accident de muncă, boală profesională sau după afecŃiuni cronice; 

 23) comunica existenŃa riscului de îmbolnăvire profesională 

către toŃi factorii implicaŃi în procesul muncii. 

 24) măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în 

muncă nu trebuie să comporte în nici o situaŃie obligaŃii financiare 

pentru lucrători. 

 P.S.I.  

a) asigură dotarea sectiilor, serviciilor şi birourilor cu mijloace şi 

instalaŃii P.S.I. şi buna funcŃionare a acestora ; 

b) asigură instruirea personalului unităŃii şi modul de folosire şi 

exploatare a mijloacelor P.S.I. ; 

c) asigură împreună cu organele Ministerului de Interne, instruirea 

personalului de pază propriu, pentru respectarea întocmai a 

normelor de pază; 

d) participă la activitatea comisiilor tehnice de prevenire şi stingere 

a incendiilor şi îndeplineşte celelalte obligaŃii prevăzute de lege în 

acest domeniu. 

e) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităŃilor şi 

mărimii unităŃii ; 

f) desemnează lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de 

stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor. 
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g) stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, 

îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de 

urgenŃă, salvare şi pompieri. 

h) obŃine avizele şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege;  

i) întocmeste şi actualizeaza permanent lista cu substanŃele 

periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea 

instituŃiei sub orice formă, cu menŃiuni privind: proprietăŃile fizico-

chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru 

sănătate şi mediu, mijloacele de protecŃie recomandate, metode 

de prim-ajutor, substanŃe pentru stingere, neutralizare sau 

decontaminare;  

j) elaborează instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi 

stabileste sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă; 

k) asigură întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile pentru ca 

acestea să fie operaŃionale în orice moment;  

l) asigură şi pune la dispoziŃia forŃelor chemate în ajutor, mijloacele 

tehnice, echipamentele de protecŃie individuală, substanŃele 

chimice de stingere care sunt specifice riscurilor ce decurg, din 

existenŃa şi funcŃionarea unităŃii, precum şi medicamentele şi 

antidotul necesare acordării primului ajutor;  

m) propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor; 
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 Art. 55 SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 

 AtribuŃii : 

a) avizează planul de aprovizionare anual pentru AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1 pe care îl supune spre aprobare 

conducerii unităŃii  

b) avizează planul de aprovizionare pentru deszăpeziri, inundaŃii, 

calamităŃi şi ia măsuri de realizare a acestuia; 

c) avizează programul anual şi programele lunare privind 

întreŃinerea şi reparaŃia clădirilor administrative, instalaŃiilor 

tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care îl supune spre aprobare 

conducerii; 

  d) gestionează şi monitorizează bunurile materiale, mijloacele 

fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea directă a A.D.P., 

aplică prevederile cu privire la gestionarea şi transferul acestora;  

e) organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare al 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul A.D.P., a gestiunii 

materialelor şi întocmeşte documentaŃia necesară; 

f) urmăreste derularea contractelor cu furnizorii de utilităŃi, 

(electricitatea, apa, gazele naturale, telefonie fixă şi mobilă) şi de 

prestări - servicii de întreŃinere, specializate şi de reparaŃii;  

g) participă prin personal de specialitate, la selecŃii de oferte sau la 

licitaŃii pentru achiziŃionarea de bunuri şi servicii specifice activităŃii 

serviciului ; 

h) face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind 

întreŃinerea şi buna funcŃionare a activităŃii instituŃiei;  
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i) organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în spaŃii cu 

destinaŃia: birouri, spaŃii comune (săli conferinŃe, holuri) în 

grupurile sanitare, curtea interioară , căile de acces şi pe spaŃiile 

verzi aferente, inclusiv dezăpezirea ; 

j) asigură materialele de curăŃenie pentru personalul numit în acest 

scop ; 

k) asigură dotarea şi echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire 

şi stingere a incendiilor, în concordanŃă cu prevederile legale 

privind avizele de funcŃionare necesare pentru fiecare imobil;  

l) urmăreşte ca toate clădirile aflate în administrarea A.D.P. să aibă 

contracte cu furnizorii de utilităŃi (energie electrică, termică, apă, 

canal, gaze etc.); 

m) răspunde de gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

combustibililor, apei, hârtiei şi a altor materiale de consum cu 

caracter administrativ-gospodăresc ;  

n) asigură paza imobilului şi respectarea reglementărilor privind 

accesul cetăŃenilor în instituŃie; 

o) întocmeşte planurile de pază şi protecŃie a clădirilor şi a 

bunurilor ce aparŃin administraŃiei, contra efracŃiei ;  

p) ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor instalaŃiilor şi 

mijloacelor tehnice de pază şi alarmări prevăzute ; 

q) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, planuri, 

etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii cu 

aprobarea obligatorie a conducerii; 

r) şeful serviciului execută şi alte sarcini trasate de către 

conducerea A.D.P. 
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Serviciul Administrativ Aprovizionare are în subordine : 

- Compartiment Aprovizionare 

- Compartiment ÎntreŃinere şi ReparaŃii Clădiri 

 

 Art. 56 Compartimentul Aprovizionare 

 AtribuŃiile Compartimentului Aprovizionare sunt următoarele: 

a) asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materii prime, 

materiale, combustibil, energie, semifabricate, piese de schimb, 

necesare tuturor secŃiilor, scop în care efectuează calculele de 

fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de 

consum şi de stoc, în raport cu programele de producŃie-prestaŃie 

aprobate şi în limita creditelor bugetare aprobate cu această 

destinaŃie; 

b) întocmeşte planul de aprovizionare anual pentru AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1 pe care îl supune spre aprobare 

conducerii unităŃii ; 

c) întocmeşte planul de aprovizionare pentru deszăpeziri, inundaŃii, 

calamităŃi şi ia măsuri de realizare a acestuia; 

d) Ńine evidenŃa obiectelor de inventar ; 

e) emite comenzi către furnizori pe baza referatelor întocmite de 

şefii de secŃii sau birouri şi aprobate în mod obligatoriu de 

conducere ; 

f) verifică ca materialele propuse spre aprovizionare să nu existe 

în stocuri în magazia centrală sau la secŃii, evitându-se crearea de 

stocuri fără mişcare; 

g) asigură verificarea şi confirmarea facturilor prin care au fost 

achiziŃionate bunuri şi servicii ; 
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h) prin personal desemnat, recepŃionează, semnează şi răspunde 

pentru conformitatea bunurilor achiziŃionate cu documentele care 

le însoŃesc; 

 

 Art. 57 Compartiment ÎntreŃinere şi ReparaŃii Clădiri 

 AtribuŃiile Compartimentului ÎntreŃinere şi ReparaŃii Clădiri 

sunt următoarele : 

a) întocmeşte programul anual şi programele lunare privind 

întreŃinerea şi reparaŃia clădirilor administrative, instalaŃiilor 

tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care îl supune spre aprobare 

conducerii ; 

b) asigură planificarea şi contractarea activităŃii de reparaŃii 

curente ; 

c) efectuează lucrări de întreŃinere şi reparaŃii curente la clădirile 

ce aparŃin instituŃiei; 

d) realizează lucrările de reparaŃii numai în conformitate cu 

planurile de construcŃie şi numai în baza autorizaŃiilor de 

construcŃie; 

e) întocmeşte necesarul de materiale şi de materii prime pentru 

realizarea lucrărilor propuse ; 

f) Ńine evidenŃa planurilor imobilelor din patrimoniu cu 

responsabilităŃi privind modificările de spaŃiu pentru anumite 

utilităŃi; 

g) se preocupă de verificarea structurală a imobilelor din 

patrimoniu şi ia măsuri de reabilitare; 

h) urmăreşte şi receptionează lucrările de remediere a instalaŃiilor 

(electrice, sanitare, termice), de zugrăveli ale suprafeŃelor 

interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu; 
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i) întocmeşte documentaŃiile necesare în vederea efectuării 

reparaŃiilor capitale; 

 j) Ńine o evidenŃă a lucrărilor de reparaŃii şi întreŃinere pe fiecare 

obiectiv în parte ; 

k) Ńine evidenŃa chiriaşilor şi întocmeşte cotele de întreŃinere şi 

consumurile de energie; 

l) exploatează şi întreŃine dotările: garaj, clădiri, instalaŃii de ridicat, 

de aer, etc.; 

m) asigură verificarea şi confirmarea facturilor de prestări servicii 

(telefoane, RENEL, RGAB, ROMGAZ etc.) şi toate facturile care 

au ca scop achiziŃionarea de lucrări, bunuri şi servicii necesare 

propriei activităŃi ; 

n) organizează şi răspunde de evidenŃa, funcŃionarea şi utilizarea 

imobilelor, instalaŃiilor aferente şi obiectelor de inventar 

administrative ; 

o) asigură împreună cu compartimentul financiar-contabilitate, 

inventarierea periodică a imobilelor aflate în administrarea A.D.P.; 

p) răspunde de utilizarea raŃională a imobilelor, instalaŃiilor 

aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodăreşti ;  

q) execută şi alte sarcini transmise de Şeful Serviciului. 

 

 Art. 58 SECłIA SPAłII VERZI 

 AtribuŃii : 

1) administrează şi întreŃine spaŃiile verzi de pe teritoriul care 

apartine sectorului având subordonaŃi şefi de formatii şi parcuri 

asupra cărora exercită controlul ; 
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2) răspunde de aducerea la îndeplinire a programelor anuale de 

amenajare, reamenajare şi întreŃinere grădini publice aprobate ; 

3) asigură buna întreŃinere şi conservare a materialului dendrologic 

şi floricol, ocrotit ; 

4) întocmeşte propuneri anuale privind modul de întreŃinere şi 

conservare a patrimoniului ; 

5) întocmeşte şi înaintează conducerii instituŃiei raporturile lunare 

privind lucrările de amenajare şi întreŃinere executate în 

subunităŃile secŃiei ; 

6) execută zilnic lucrări specifice de întreŃinere şi conservare a 

spaŃiilor verzi în funcŃie de sezon, lucrări de amenajare şi 

reamenajare decoruri florale şi plantări conform schiŃelor, 

proiectelor şi documentelor întocmite de compartimentele de 

specialitate ale instituŃiei ; 

7) execută zilnic lucrări de salubrizare a parcurilor şi zonelor verzi, 

deszăpezire sau alte lucrări specifice menŃinerii unui aspect 

civilizat al acestora ;  

8) răspunde de modul de utilizare şi confirmare a lucrărilor 

executate şi a cantităŃilor de carburanŃi consumate de utilajele 

folosite ; 

9) asigură împreună cu SecŃia ProducŃie Material Dendro-Floricol, 

acŃiunile de deratizare şi combatere a dăunătorilor ; 

10) colaborează cu SecŃia ProducŃie Material Dendro-Floricol în 

stabilirea structurii sortimentale şi cantităŃii de material dendro- 

floricol necesar în campaniile de plantări ; 
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11) participă, împreună cu reprezentanŃi ai serviciilor de 

specialitate din cadrul A.D.P., la recepŃia cantitativă şi calitativă a 

materialului dendro-floricol produs şi livrat de secŃiile de producŃie 

ale instituŃiei şi din achiziŃii ; 

12) administrează, protejeazpă şi întreŃine în colaborare cu Biroul 

ÎntreŃinere, ReparaŃii Clădiri, pe bază de programe, dotările 

specifice proprii (clădiri administrative şi cu altă destinaŃie, instalaŃii 

tehnico-sanitare, instalaŃii electrice şi de udat, etc.) ;  

13) studiază modalităŃile de îmbunătăŃire a activităŃii tehnice din 

domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru optimizarea 

proceselor tehnologice şi reducerea consumurilor specifice de 

materii prime, materiale, etc ; 

14) ia măsuri pentru organizarea eficientă a producŃiei şi a muncii, 

precum şi pentru introducerea de tehnici şi tehnologii avansate ; 

15) răspunde de utilizarea la maxim a capacităŃilor de producŃie  

(utilaje proprii sau închiriate, forŃa de muncă, spaŃii sau suprafeŃele 

de lucru, etc. ), de executarea la timp a lucrărilor precum şi de 

calitatea acestora ; 

16) colaborează la întocmirea programelor unităŃii şi a necesarului 

de forŃă de muncă; 

17) întocmeşte propuneri, în limita resurselor financiare, privind 

dotarea cu mijloace mecanice adecvate, în vederea creşterii 

gradului de mecanizare, în special a lucrărilor care necesită 

consum mare de forŃă de muncă ; 
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18) verifică modul de asigurare a bazei tehnico-materiale pentru 

secŃiile pe care le subordonează; 

19) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaŃiilor pe foile 

de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport 

proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc 

secŃia ; 

20) întocmeşte din timp necesarul de utilaje, materii prime şi 

materiale necesare desfăşurării activităŃii secŃiei; 

21) asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind 

protecŃia mediului înconjurător şi obŃinerea avizelor de tăieri, 

defrişări şi toaletări arbori pe domeniul public al sectorului 1; 

22) întocmeşte propuneri vizând îmbunătăŃirea activităŃii serviciilor 

şi secŃiilor din domeniul său de responsabilitate ; 

23) asigură conservarea patrimoniului din administrare şi sporirea 

gradului de siguranŃă a vizitatorilor din parcuri, luând măsuri de 

sancŃionare a contravenŃiilor săvârşite ; 

24) urmăreşte dotarea subunităŃilor cu forŃa de muncă aprobată, 

luând măsuri de creştere a gradului de pregătire şi calificare a 

acesteia, propunând măsuri concrete de sancŃionare a abaterilor 

de la disciplina muncii, în vederea ridicării gradului de disciplină la 

locurile de muncă ; 

25) răspunde de aplicarea sistemului de salarizare şi de 

întocmirea fişelor posturilor pentru personalul din subordine, în 

limita competenŃelor legale pentru personalul din subordine ; 
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26) aplică măsurile de tehnica securităŃii muncii şi PSI în 

subunităŃile din subordine, acordă calificativele anuale de 

promovare, premiere, delegare, detaşare, programări concedii de 

odihnă, învoiri, schimbări ale locului de muncă, sancŃiuni 

disciplinare, desfaceri ale contractului de muncă, etc; 

27) are obligaŃia completării şi actualizării, ori de câte ori este 

nevoie, a atribuŃiunilor individuale ale lucrătorilor din subordine, 

prin consemnare în fişa postului, după prealabila aprobare a 

conducerii unităŃii; 

28) verifică pontajele întocmite de şefii de formatii din subordine; 

29) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaŃiile privind 

activitatea secŃiei sau alte abateri; 

30) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaŃiile şi 

prestaŃiile efectuate de către terŃi sau de către alte secŃii ale unităŃii 

( montat, reparat şi vopsit coşuri gunoi, montat, reparat şi vopsit 

bănci, picamere, cozi unelte, unelte de lucru, etc.) la unitaŃile din 

subordine ; 

31) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

32) şeful secŃiei execută şi alte sarcini trasate de către conducerea 

A.D.P. 

 SecŃia SpaŃii Verzi are în subordine : 

- 5 FormaŃii  

- 3 Parcuri 
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 Art. 59 AtribuŃiile formaŃiilor şi parcurilor sunt următoarele : 

- acŃionează în teritoriu pentru îndeplinirea obiectului de activitate 

al SecŃiei SpaŃii Verzi ; 

- execută sarcinile trasate de Şeful SecŃiei şi conducerea instituŃiei. 

 

 Art. 60 SECłIA PRODUCłIE MATERIAL DENDRO -

FLORICOL 

 AtribuŃii : 

1) răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor normative şi 

a instrucŃiunilor ce vizează activitatea secŃiei; 

2) asigură transpunerea în practică a programului de producŃie 

dendro-floricolă stabilit de conducerea A.D.P. , în baza 

necesităŃilor de întreŃinere şi amenajare a spaŃiilor verzi ; 

3) răspunde de realizarea programelor anuale de producŃie 

dendro- floricolă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ; 

4) administrează, exploatează şi întreŃine bazele de producŃie 

(serele şi pepinierele), asigurând condiŃiile necesare în vederea 

realizării sarcinilor rezultate din propunerile de producŃie aprobate ; 

5) întocmeşte propuneri privind programul anual de producŃie, 

defalcarea acestuia pe sortimente de plante, înaintândui-sel 

conducerii; 

6) transmite programele de producŃie anuală aprobate, pe 

sortimente şi subunităŃi de producŃie ; 

7) verifică şi colaborează cu SecŃia SpaŃii Verzi, raportând la 

începutul fiecărei luni următoare situaŃia realizărilor lunare ; 
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8) urmăreşte ca subunităŃile de producŃie dendro-floricolă să 

asigure livrarea ritmică, în termen şi de bună calitate a plantelor 

prevăzute în programul anual (pe sezoane) aprobat de 

conducerea AdministraŃiei Domeniului Public; 

9) se preocupă de identificarea de noi specii şi varietăŃi, precum şi 

de introducerea acestora în cultură şi producŃie ; 

10) participă împreună cu compartimentele SecŃiei Mecanizare 

Transport, la întocmirea programului privind asigurarea mijloacelor 

de transport şi utilajele necesare ; 

11) face propuneri pentru procurarea de utilaje şi maşini noi 

specifice lucrărilor din sere şi pepiniere ; 

12) prin planul de producŃie dendro-floricol anual, stabileşte pe 

subunităŃi de producŃie, plantele repartizate pe sezoane şi parcuri, 

pe care le supune aprobării conducerii AdministraŃiei Domeniului 

Public; 

13) participă la recepŃia cantitativă şi calitativă a materialului 

dendrologic şi floricol produs în unităŃile proprii sau din achiziŃii 

publice ; 

14) face propuneri pentru achiziŃionarea de material dendro- 

floricol ; 

15) execută lucrări pentru combaterea dăunătorilor fondului 

vegetal cu forŃe proprii sau împreună cu firme specializate ; 

16) răspunde şi asigură prin compartimentele de specialitate, 

controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultură, 

precum şi a prescripŃiilor tehnice şi calităŃii lucrărilor executate ; 
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17) prezintă în consiliul de conducere şi în faŃa conducerii A.D.P., 

dări de seamă privind activitatea detaliată a secŃiei cu propuneri de 

îmbunătăŃire a acesteia ; 

18) administrează, protejează şi întreŃine în colaborare cu Biroul 

ÎntreŃinere, ReparaŃii Clădiri, pe bază de programe, dotările şi 

utilităŃile necesare desfăşurării activităŃilor specifice  ; 

19) asigură paza cu gardienii publici sau paza proprie, în vederea 

conservării şi protejării patrimoniului propriu, pe bază de grafice 

lunare şi atenŃionează conducerea în cazul unor deficienŃe 

constatate în sistemul de pază ; 

20) urmăreşte dotarea subunităŃilor de sere şi pepiniere cu forŃa de 

muncă aprobată, luând măsuri de creşterea gradului de pregătire 

şi calificare a acestuia, propunând măsuri concrete de sancŃionare 

a abaterilor de la disciplina muncii, în vederea ridicării gradului de 

disciplină la locul de muncă ; 

21) asigură aplicarea măsurilor de tehnica securităŃii muncii şi PSI 

în subunităŃile de sere şi pepiniere, în vederea evitării accidentelor 

de muncă sau altor evenimente, asigurând personalul muncitor şi 

TESA cu echipamentul şi materialele de protecŃia muncii şi cu 

materialele necesare PSI ; 

22) face propuneri de promovare, delegare, de testare, programări 

concedii de odihnă, învoiri, schimbări de locuri de muncă, 

desfaceri de contracte de muncă, sancŃiuni disciplinare etc., pentru 

personalul din subordine ; 
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23) răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi întocmirea 

fişelor postului pentru salariaŃii din subordine, în limita 

competenŃelor legale pentru personalul din subordine ; 

24) face propuneri scrise de preŃuri noi de producŃie şi de livrare a 

materialului floricol şi dendrologic, ori de câte ori este necesar ; 

25) face propuneri când este cazul şi motivează în scris scăderea 

din gestiunea pepinierelor şi serelor, a seminŃelor 

necorespunzătoare, plantelor şi materialului dendrologic din 

producŃie proprie, calamitate sau distruse ; 

26) urmăreşte ca periodic să propună şi să execute efectuarea de 

analize pentru solul din pepiniere, sere, răsadniŃe şi câmpul de 

cultură în vederea menŃinerii PH-ul solului corespunzător şi a 

fertilitaŃii lui ; 

27) urmăresşte şi se informează (împreună cu şefii de sere şi 

pepiniere) la zi cu legislaŃia în vigoare, în vederea aplicrăii corecte 

a legilor, normativelor existente şi a celor noi apărute ; 

28) certifică exactitatea şi realitatea lucrărilor de producŃie dendro-

floricolă, cu încadrarea în consumurile normate de materii prime, 

materiale, etc. ; 

29) face parte din comisia de recepŃie a materiilor prime, 

materialelor, uneltelor, etc., achiziŃionate pentru secŃie; 

30) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, 

planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii 

cu aprobarea obligatorie a conducerii; 



 432

31) executa si alte sarcini transmise de Directorul General al 

Administratiei Domeniului Public. 

 SecŃia ProducŃie Material Dendro-Floricol are in subordine : 

- Pepinieră 

- Sera Otopeni 

- Sera Jimbolia 

 

 Art. 61 Pepiniera şi cele două sere au următoarele atribuŃii : 

a) asigură prin personalul propriu pregătirea solului, cultivarea şi 

valorificarea materialului dendro-floricol ; 

b) urmăresc şi răspund de depistarea operativă a bolilor şi 

dăunătorilor la producŃia dendro-floricolă şi ia măsuri de aplicarea 

tratamentelor preventive şi curative prin unităŃile specializate; 

c) pregatesc din punct de vedere tehnic standurile administraŃiei 

pentru participarea la expoziŃii de specialitate interne şi 

internaŃionale şi le propune spre aprobare conducerii; 

d) execută periodic prin laboratoare de specialitate, analiza PH şi 

N.P.K a solului din pepiniere şi terenuri de cultură în vederea 

corectării acidităŃii lui ; 

e) controlează şi informează conducerea asupra stării bazei de 

producŃie din punct de vedere fitosanitar ; 

f) certifică exactitatea şi realitatea lucrărilor executate de terŃi în 

sfera lor de activitate; 

g) execută ordinele şi sarcinile trasate de Şeful SecŃiei şi 

conducere. 
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4.1.2. AtribuŃiile compartimentelor din subordinea Directorului 

General Adjunct sunt următoarele : 

 

 Art. 62 SERVICIUL ACTIVITĂłI EXTRABUGETARE 

 Organigrama, statul de funcŃii şi bugetul de venituri şi 

cheltuieli din mijloace extrabugetare al AdministraŃiei Domeniului 

Public al Sectorului 1, au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 42/ 1997, respectiv 49/ 1997 iar 

desfăşurarea activităŃii este reglementată de Legea nr. 45 / 2003 a 

finanŃelor publice locale şi de Legea nr. 215 / 2001 completată şi 

modificată, privind administraŃia publică locală. 

 Obiectul de activitate îl constituie administrarea domeniului 

public al sectorului 1 prin intermediul birourilor de salubrizare şi 

parcaje  

 

 AtribuŃii :  

a) coordonează şi răspunde de activitatea desfăşurată de cele 

două birouri din subordine : Biroul Parcaje şi Biroul Salubrizare ; 

b) verifică permanent asigurarea de către şefii de birouri a 

echipamentului de protecŃie şi de lucru pentru personalul din 

subordine ; 

c) verifică lunar şefii de birouri în privinŃa efectuării instructajelor de 

protecŃia muncii ; 

d) se preocupă permanent de încheierea de noi contracte de 

prestări servicii ; 
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e) verifică legalitatea documentelor depuse de cetăŃeni în vederea 

încheierii contractelor specifice activităŃii serviciului;  

f) repartizeaza sarcinii de serviciu personalului subordonat  

e) prezintă în consiliul de conducere şi în faŃa conducerii A.D.P., 

dări de seamă privind activitatea detaliată a serviciului cu 

propuneri de îmbunătăŃire a acestuia ; 

f) răspunde de confirmarea conform legii a prestaŃiilor pe foile de 

parcurs, a bonurile de transport pentru mijloacele de transport 

proprii sau închiriate, precum şi a autoutilitarelor ce deservesc 

serviciul ; 

g) răspunde din punct de vedere tehnic, de activităŃile aferente 

dotării şi exploatării mijloacelor de transport şi a utilajelor, reparării 

şi întreŃinerii acestora; 

h) întocmeşte din timp necesarul de utilaje, materii prime şi 

materiale necesare desfăşurării activităŃii serviciului ; 

i) întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice birourilor din 

subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al 

anului respectiv şi îl transmite Directorului General Adjunct ; 

j) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise 

de fiecare birou din subordine si care implică angajarea de 

cheltuieli ; 

k) certifică devizele pentru lucrările de marcare a parcajelor ce nu 

se află pe domeniul public ; 

k) răspunde de calitatea serviciilor prestate terŃilor ; 

l) asigură cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinŃă în 

administraŃia publică locală ; 
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m) întocmeşte atribuŃiile pe post pentru personalul subordonat, 

controlează şi îndrumă activitatea din subordine astfel încât 

aceasta să fie conformă cu atribuŃiunile nominale şi sarcinile 

operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat ; 

n) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, planuri, 

etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii cu 

aprobarea obligatorie a conducerii ; 

o) răspunde de indeplinirea oricăror alte sarcini trasate de 

conducerea unităŃii . 

 

 Serviciul ActivităŃi Extrabugetare are în subordine 

- Biroul Parcaje 

- Biroul Salubrizare 

 

 Art. 63 Birou Parcaje 

 AtribuŃiile Biroului Parcaje sunt următoarele : 

a) încheie contractele de închiriere pentru parcările de reşedinŃă 

de pe raza sectorului 1 şi incasează taxele aferente; 

b) eliberează autorizaŃii de parcare ; 

c) ia măsuri pentru informarea cetăŃenilor în privinŃa documentelor 

solicitate la eliberarea contractelor de închiriere; 

d) ia măsurile necesare în vederea înfiinŃării şi amenajării de noi 

spaŃii de parcare de reşedinŃă ; 

e) verifică în teren sesizările cetăŃenilor referitoare la locurile de 

parcare; 
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f) redactează şi transmite răspunsuri la sesizările primite; 

g) dispune măsuri pentru creşterea numărului de contracte de 

închiriere pentru spaŃiile de parcare de reşedinŃă existente; 

h) întocmeşte şi depune documentaŃia necesară avizării 

amplasamentelor de parcare la AdministraŃia Semafoare şi 

Marcaje Rutiere ; 

i) răspunde de marcarea locurilor de parcare pentru care sunt 

încheiate contracte de închiriere; 

j) răspunde de procurarea materialelor necesare executării 

marcajelor ( vopsea de marcaj, pensule, Ńevi şi tăbliŃe pentru 

panourile indicatoare, agregate minerale, etc. ) 

k) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate; 

l) Ńine evidenŃa locurilor de parcare închiriate şi prezintă la cerere 

situaŃii statistice în acest sens; 

m) verifică periodic starea locurilor de parcare ; 

n) întocmeşte şi depune documentaŃia necesară avizării şi 

înregistrării parcajelor la Comisia Tehnică de CirculaŃie ; 

o) informează periodic conducerea instituŃiei asupra activităŃii 

desfăşurate propunând măsuri de îmbunătăŃire şi eficientizare a 

acesteia; 

p) fundamentează şi propune proiecte de hotărâri de consiliu în 

domeniul său de activitate; 

q) aduce la îndeplinire prevederile hotărârilor de consiliu local/ 

general ce se referă la domeniul său de activitate. 

 



 437

 Art. 64 Birou Salubrizare 

 AtribuŃiile Biroului Salubrizare sunt următoarele :  

a) desfăşoara contra cost activităŃi de colectare, transport şi 

depozitare la groapa ecologică a deşeurilor produse de agenŃi 

economici sau persoane fizice, pe baza unui contract de prestări 

servicii încheiat între beneficiari şi A.D.P.Sector 1 - AutofinanŃare  

b) răspunde de activităŃile de ridicare a gunoiului menajer şi a 

molozului rezultat din activitatea de construcŃii, din pieŃe sau din 

alte spaŃii de depozitare şi transportul materialului colectat la 

groapa de gunoi ; 

c) răspunde de întreŃinerea în stare corespunzătoare a maşinilor şi 

utilajelor necesare desfăşurării activităŃilor specifice ; 

d) încheie contracte cu terŃii pentru serviciile prestate (închirieri 

containere, ridicat gunoi din pieŃe, închirieri mijloace de transport, 

etc.) ; 

e) întocmeşte fişe de evidenŃă pentru fiecare contract încheiat ;   

 

 Art .65 SECłIA DRUMURI 

 AtribuŃii : 

a) conduce şi coordonează activitatea StaŃiei de Mixturi Asfaltice, 

Laboratorului, Biroului Semnalizare Rutieră şi a Biroului Sesizări 

IntervenŃii; 

b) execută în regie proprie sau prin intermediul persoanelor 

juridice specializate în construcŃia de drumuri, lucrări de reparaŃii 

pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 

1, prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc ; 
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c) propune programe de lucrări pentru fluidizarea şi siguranŃa 

traficului rutier, prin amplasarea de indicatoare rutiere, efectuarea 

de marcaje şi amenajări speciale în domeniul circulaŃiei rutiere şi a 

parcajelor. 

d) asigură şi răspunde de starea tehnică şi buna funcŃionare a 

StaŃiei de Mixturi Asfaltice ; 

e) execută prin forŃe proprii sau în colaborare cu SecŃia Transport 

Mecanizare lucrările de întreŃinere şi reparare a StaŃiei de Mixturi 

f) răspunde de utilizarea la maxim a capacităŃilor de producŃie  

(utilaje propii sau închiriate, forŃă de muncă, spaŃii sau suprafeŃele 

de lucru, etc.) de executarea la timp a lucrărilor, precum şi de 

calitatea acestora ; 

g) face propuneri de programe şi urmăreşte aprovizionarea secŃiei 

cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament de lucru 

şi de protecŃie, etc.; 

h) ia măsuri pentru evitarea formării de stocuri supranormative în 

magaziile secŃiei, ridicând de la magazia unităŃii numai materialele 

şi uneltele necesare; 

i) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaŃiile şi 

prestaŃiile efectuate la secŃie de către terŃi sau de către alte 

compartimente ale unităŃii ; 

j) face parte din comisia de recepŃie a materiilor prime, 

materialelor, uneltelor, etc., achiziŃionate pentru secŃie; 

k) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaŃiilor pe foile 

de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport 

proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc 

secŃia ; 
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l) prezintă în consiliul de conducere şi în faŃa conducerii A.D.P., 

dări de seamă privind activitatea detaliată a sectiei cu propuneri de 

îmbunătăŃire a acesteia ; 

m) colaborează la întocmirea programelor unităŃii şi a necesarului 

de forŃă de muncă; 

n)întocmeşte atribuŃiile pe post pentru personalul subordonat, 

controlează şi îndrumă activitatea din subordine astfel încât 

aceasta să fie conformă cu atribuŃiunile nominale şi sarcinile 

operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat; 

o) colaborează la stabilirea necesarului de personal pe meserii, 

funcŃii, specialităŃi în baza volumului de lucrări, a normativelor şi 

normelor de timp aprobate; 

p) verifică pontajele, întocmite de şefii din subordine, programează 

prin subunităŃile din subordine condiŃiile de muncă în vederea 

îndeplinirii programelor propuse; 

q) răspunde prin intermediul şefilor din subordine de instruirea 

periodică a salariaŃilor, Ńinerea la zi a fişelor de instructaj privind 

protecŃia muncii şi verifică luarea la cunoştinŃă de către salariaŃi 

sub semnătură; 

r) şeful secŃiei are obligaŃia completării şi actualizării, ori de câte ori 

este nevoie, a atribuŃiunilor individuale ale lucrătorilor din 

subordine, prin consemnare  în fişa postului, după prealabila 

aprobare a conducerii unităŃii; 

s) răspunde şi asigură programarea raŃională a concediilor de 

odihnă; 

t) sarcinile nominale ale fiecărui salariat se vor încredinŃa acestuia 

în scris cu confirmare de primire sub semnătură; 
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u) răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi 

instrucŃiunilor ce vizează activitatea secŃiei; 

v) verifică sesizările privind lucrările de reglementare şi 

sistematizare a circulaŃiei şi propune soluŃii în vederea rezolvării 

acestora 

x) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaŃiile privind 

activitatea secŃiei sau alte abateri; 

y) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaŃii, planuri, 

etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii cu 

aprobarea obligatorie a conducerii; 

z) şeful secŃiei execută şi alte sarcini trasate de către conducerea 

A.D.P. 

 SecŃia Drumuri are în subordine : 

- StaŃia Mixturi Asfaltice 

 - Laborator 

- Birou Sesizări IntervenŃii  

- Birou Semnalizare Rutieră  

 

 Art. 66 StaŃia Mixturi Asfaltice 

 AtribuŃiile StaŃiei de Mixturi Asfaltice sunt următoarele : 

a) asigură baza materială pentru executarea lucrărilor de 

întreŃinere şi refacere a îmbrăcăminŃii asfaltice a drumurilor ; 

b) asigură livrarea pe bază de comandă sau contract a mixturii 

asfaltice solicitate de terŃi. 

 

 Art. 67 Laborator 

 AtribuŃiile laboratorului sunt următoarele : 
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a) execută determinări obligatorii privind calitatea producŃiei de 

mixtură asfaltică urmărind încadrarea acesteia în parametrii impuşi 

de reglementările tehnice şi legislaŃia în domeniu; 

b) eliberează certificate de calitate a mixturii asfaltice produse de 

StaŃie, conform normativelor şi reglementărilor legale în domeniu. 

 

 Art. 68 Birou Sesizări IntervenŃii 

 AtribuŃiile Biroului Sesizări IntervenŃii sunt următoarele : 

a) verifică în teren şi întocmeşte note de constatare în legătură cu 

starea tehnică a drumurilor (gradul de degradare al învelişului 

asfaltic, existenŃa gropilor şi a gurilor de canal neacoperite) aflate 

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, note pe care le 

aduce la cunoştinŃa Şefului de SecŃie, luând împreună cu 

conducerea, măsuri urgente de remediere a deficienŃelor 

constatate, în vederea prevenirii şi limitării numărului de accidente 

rutiere; 

b) urmăreşte în perioada de garanŃie lucrările de investiŃii sau 

reparaŃii executate asupra drumurilor aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, de către terŃi sau în regie proprie ; 

c) urmăreşte in perioada de garanŃie lucrările de intervenŃie la 48 

de ore, efectuate în carosabil de către administratorii reŃelelor 

edilitare subterane, semnalând neregulile constatate atât 

conducerii cât şi societăŃilor executante, în vederea remedierii 

situaŃiei ; 

d) verifică respectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a 

prevederilor legale în domeniul utilizării drumurilor publice ; 
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e)efectuează verificări pe teren ca urmare a sesizărilor şi 

reclamaŃiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse 

de legislaŃia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile 

către petenŃi ; 

f) participă la acŃiuni concertate alături de organele de control ale 

instituŃiei ; 

g)informează, periodic sau la cerere, conducerea instituŃiei asupra 

situaŃiilor constatate cu ocazia deplasărilor în teren; prezintă 

rapoarte Consiliului Local şi Primăriei Sectorului 1; 

h) creează banca de date în ceea ce priveşte starea drumurilor; 

i) acŃionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul 

direcŃiei; 

j) îndeplineşte şi alte atribuŃii trasate de organele de conducere. 

 

 Art. 69 Birou Semnalizare Rutieră 

 AtribuŃiile Biroului Semnalizare Rutieră sunt următoarele : 

a)asigură prin forŃe proprii sau prin intermediul agenŃilor economici, 

menŃinerea în stare corespunzătoare a indicatoarelor rutiere de pe 

raza administrativ teritorială a sectorului 1, precum şi montarea de 

indicatoare rutiere noi, conform reglementărilor aprobate ; 

b)execută în regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate, 

lucrări de marcaje rutiere pe străzile din sector, conform 

reglementărilor în domeniu ; 

c) efectuează în regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate, 

lucrări speciale în domeniul circulaŃiei rutiere : lucrări calmatoare 

de viteză, de avertizare, montarea de stâlpişori rutieri şi balustrade 

de protecŃie precum şi a altor elemente de siguranŃă a circulaŃiei; 
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d) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate; 

e) informează periodic conducerea instituŃiei asupra activităŃii 

desfăşurate propunând măsuri de îmbunătăŃire şi eficientizare a 

acesteia; 

f)îintocmeşte planul pentru aprovizionarea cu materiale şi piese de 

schimb necesare secŃiei ; 

 g) răspunde de gestionarea eficientă a mijloacelor de producŃie, a 

materialelor şi a pieselor de schimb utilizate ; 

h) asigură evidenŃa lucrărilor şi consumurilor de materiale şi piese 

de schimb ; 

i) ia măsurile ce se impun pentru încadrarea în consumurile de 

materiale aprobate  

j) utilizează eficient maşinile şi utilajele puse la dispoziŃie pentru 

activitatea curentă ; 

k) confirmă foile de parcus ale maşinilor puse la dispoziŃia biroului ; 

l) Ńine evidenŃa orelor suplimentare efectuate de salariaŃi în zilele 

de repaus şi răspunde de necesitatea chemării acestora la serviciu  

m) întocmeşte şi Ńine evidenŃa zilnică a activităŃilor, lucrărilor 

biroului ; 

n) îndeplineşte şi alte atribuŃii dispuse de şeful de secŃie sau de 

conducere. 

 

 Art. 70 SECłIA MECANIZARE TRANSPORT 

 AtribuŃii : 

a) asigură utilajele şi mijloacele de transport necesare desfăşurării 

activităŃii SecŃiei Drumuri, SecŃiei SpaŃii Verzi, SecŃiei ProducŃie 
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Material Dendro-Floricol, precum şi a altor compartimente ale 

instituŃiei ; 

b) asigură pentru instituŃie, transporturi rutiere de marfă sau 

persoane cu mijloace din dotare (autobasculante, tractoare cu 

remorci, autobuze, microbuze, etc.) ; 

c) asigură menŃinerea în stare de funcŃionare a tuturor utilajelor şi 

mijloacelor de transport din dotare; 

d) asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje şi 

mijloace de transport în funcŃie de solicitările secŃiilor drumuri, 

spaŃii verzi, biroului aprovizionare, biroului întreŃinere, reparaŃii 

clădiri; 

e) verifică prin sondaj la punctele de lucru, modul de exploatare al 

utilajelor şi al mijloacelor de transport; 

f) verifică şi confirmă deconturile de carburanŃi, lubrifianŃi, piese de 

schimb şi alte materiale necesare secŃiei; 

g)întocmeşte pontajul, dirijează şi controlează personalul din 

cadrul compartimentelor din subordine; 

h) întocmeşte evidenŃele prevăzute de legislaŃia în vigoare, dări de 

seamă statistice, informări către conducere, etc.; 

i) întocmeşte planuri de reparaŃii curente, revizii tehnice şi reparaŃii 

capitale pentru toate utilajele şi mijloacele de transport din dotarea 

unităŃii, urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaŃii 

curente şi revizii tehnice în regie propie, programează reparaŃiile 

capitale la unităŃi specializate şi urmăreşte realizarea lor la 

termenele prevăzute în contracte; 



 445

j) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii; 

k) stabileşte atribuŃiile personalului şi urmăreşte modul în care 

acestea  sunt realizate; 

l) asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităŃilor de 

transport, mecanizarea proceselor de încărcare şi descărcare 

precum şi de reducerea continuă a consumurilor de carburanŃi şi 

lubrefianŃi; 

m) ia măsuri de eliminarea transportului în gol şi a transporturilor 

neraŃionale sau folosirea neraŃională a utilajelor şi verifică periodic 

încadrarea în consumurile normate de carburanŃi; 

n) întocmeşte documentaŃia pentru utilajele şi mijloacele de 

transport ce întrunesc condiŃiile de casare, înaintând-o conducerii 

spre analiză şi avizare; 

o) înaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare 

completării parcului. 

p) înaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb 

necesare echipării mijloacelor de transport, ce vor participa la 

campania de deszăpezire şi asigură funcŃionarea permanentă a 

parcului prins în această activitate 

q) stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi 

utilajelor şi ia măsuri pentru respectarea dispoziŃiilor date în acest 

sens; 

r) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din 

subordine; 

s) nu permite folosirea în scop personal a utilajelor şi mijloacelor 

de transport şi ia măsuri împotriva salariaŃilor ce încalcă în mod 

voit această dispoziŃie; 
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ş) verifică modul în care mecanicii de pe utilaje şi şoferii, întreŃin 

utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite 

intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care prezintă 

defecŃiuni; 

t) răspunde şi asigură instruirea întregului personal pe linie de 

protecŃia muncii şi P.S.I.; 

Ń) răspunde şi asigură programarea raŃională a concediilor de 

odihnă în vederea acoperirii necesarului de maşini şi utilaje pe tot 

parcursul anului; 

u) analizează modul de îndeplinire a sarcinilor de către fiecare 

salariat şi face propuneri de atribuire sau retragere a categoriei în 

care sunt încadraŃi; 

v) verifică volumul prestaŃiilor efectuate de mijloacele de transport 

şi utilajele închiriate, stabilind pe această bază contravaloarea 

prestaŃiei şi efectuarea plăŃilor; ̀  

x) participă la analize şi la selectarea ofertelor publice priving 

achizitiile de lucrări, bunuri materiale şi servicii; 

y) răspunde ca ieşirea în exterior a oricăror adrese, situaŃii, planuri, 

etc., să se facă numai prin registratura generală a unităŃii cu 

aprobarea obligatorie a conducerii; 

z)execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităŃii.  

 

 SecŃia Transport Mecanizare are în subordine : 

- Coloana auto 

- Compartimentul reparaŃii 

- Compartimentul Dotări Domeniu Public 
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 Art. 71 Coloana Auto 

 AtribuŃiile Coloanei Auto sunt următoarele : 

a) asigură zilnic, la cerere, în locurile şi la termenele stabilite de 

către şefii de secŃii şi compartimente, mijloacele de transport şi 

utilajele necesare îndeplinirii atribuŃiilor funcŃionale; 

 b) Coloana auto se organizează pe următoarele componente : 

- punctul de control tehnic ; 

- staŃia de alimentare cu carburanŃi, lubrifianŃi şi lichide 

speciale; 

- staŃie de curăŃare şi spălare; 

- sectorul de parcare a autovehiculelor; 

- corpul administrativ; 

c) asigură, în caz de necesitate, împreună cu celelalte structuri din 

organigrama A.D.P. , forŃele şi mijloacele necesare intervenŃiilor în 

domeniul public ; 

d) organizează aprovizionarea cu carburanŃi, lubrifianŃi, unsori şi 

lichide speciale, atât pentru nevoile proprii cât şi pentru nevoile 

SecŃiei Drumuri, SecŃiei SpaŃii Verzi şi Compartimentului Dotări 

Domeniu Public; 

e) verifică si confirmă deconturile de carburanŃi – lubrifianŃi şi 

lichide speciale, precum şi a celorlalte materiale necesare garajului ; 

f) determină şi transmite coeficienŃii ce trebuie aplicaŃi în normarea 

consumurilor de combustibil şi lichide speciale, la beneficiarii care 

gestionează mijloace de transport şi utilaje ; 

g) Ńine evidenŃa acumulatorilor şi anvelopelor existente pe fiecare 

utilaj, mijloc de transport, din dotarea A.D.P. şi calculează  

kilometrii echivalenŃi pentru normarea anvelopelor ; 
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h) Ńine evidenŃa termenelor de garanŃie pentru produsele 

gestionate ; 

i) asigură menŃinerea în stare de operativitate a tuturor utilajelor şi 

mijloacelor de transport din dotare ; 

j) face propuneri în ceea ce priveşte planul de reparaŃii capitale 

pentru întregul parc auto al A.D.P. 

k) înaintează propuneri de casare şi întocmeşte documentele 

necesare în acest scop, pe care le înaintează conducerii spre 

analiză şi avizare ; 

l) organizează înscrierea în circulaŃie a tuturor vehiculelor şi 

utilajelor din dotarea instituŃiei ; 

m) răspunde de efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice şi 

obŃinerea autorizatiilor  necesare funcŃionării mijloacelor de 

transport; 

n) întocmeşte şi inaintează la Autoritatea Rutieră Română, dosarul 

pentru obŃinerea licenŃei de transport în interes propriu şi a 

licenŃelor de excuŃie pentru autovehicule ; 

o) participă la întocmirea şi punerea în aplicare a programului de 

deszăpezire ; 

p) organizează activităŃile de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi instruirea intregului personal pe aceasta linie  

 

 Art. 72 Compartimentul ReparaŃii 

 AtribuŃiile Compartimentului ReparaŃii sunt următoarele : 

a) efectuează reparaŃii curente şi capitale, revizii tehnice pentru 

toate utilajele şi mijloacele de transport din dotarea unităŃii ; 



 449

b) urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaŃii curente şi 

revizii tehnice în regie proprie; 

c) programează reparaŃiile capitale la unităŃi specializate şi 

urmăreşte realizarea lor la termenele prevăzute în contracte; 

d) întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii; 

e) asigură recepŃia maşinilor, utilajelor şi instalatiilor din punct de 

vedere al realizării condiŃiilor de siguranŃă în funcŃionare pe baza 

documentaŃiilor tehnice ale acestora. 

 

 Art. 73 Compartiment Dotări Domeniu Public 

 AtribuŃiile Compartimentului Dotări Domeniu Public : 

a) asigură dotarea domeniului public cu bănci, aparate de joacă 

pentru copii, garduri şi gărduleŃe protectoare, ghivece, coşuri de 

gunoi, stâlpişori de blocaj auto etc. 

b) întocmeşte rapoarte privind necesarul de obiecte pentru dotarea 

domeniului public pe care îl supune spre aprobare conducerii, în 

vederea demarării procedurilor de achiziŃie publică ; 

c) Ńine evidenŃa obiectelor amplasate pe domeniul public şi verifică 

periodic starea calitativă a acestora în vederea dispunerii măsurilor 

de reparare/ înlocuire ; 

d) asigură repararea şi întreŃinerea dotărilor amplasate pe 

domeniul public, întocmind în acest sens situaŃii financiare privind 

necesarul de materiale, unelte, uleiuri, vopseluri etc.ce urmează a 

fi achiziŃionate; 

e) acŃionează pentru identificare de noi spaŃii care pot fi amenajate 

ca terenuri de joacă şi recreere ; 

f) acŃionează pentru îndepărtarea arborilor căzuŃi pe domeniul 

public ; 
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g) acŃionează pentru îndepărtarea urmărilor produse de fenomene 

meteorologice violente ; 

h) participă la acŃiuni de deszăpezire ; 

i) participă la acŃiuni de salubrizare ; 

j) efectuează reparaŃii curente în cadrul instituŃiei; 

k) execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităŃii 

 

4.1.3 AtribuŃiile compartimentelor din subordinea Directorului 

Economic sunt următoarele : 

 

 Art. 74 CONTABIL ŞEF 

 Atributii : 

a) coordonează şi răspunde pentru activitatea desfăşurată de 

birourile din subordine ; 

b) răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale; 

c) asigură întocmirea actelor justificative şi a documentelor 

contabile, cu respectarea dispoziŃiilor legale; 

d) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a 

actelor şi documentelor contabile, în funcŃie de natura lor; 

e) asigură evidenŃierea corectă a rezultatelor economico-

financiare; 

f) asigură verificarea tuturor operaŃiunilor avute cu alte instituŃii sau 

societăŃi comerciale; 

g) asigură corectarea înregistrărilor eronate în evidenŃele 

contabile, precum şi înlăturarea erorilor din balanŃe, bilanŃ sau 

diverse situaŃii financiare; 
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h) asigură respectarea obligaŃiilor ce derivă din legile cu caracter 

fiscal, stabilirea şi virarea acestora către bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, fonduri 

speciale, etc., în mod complet şi la termenele fixate, a impozitelor, 

taxelor, contribuŃiilor la fondurile speciale; 

i) asigură urmărirea şi executarea la timp a debitelor, precum şi 

urmărirea recuperării lipsurilor constatate în gestiuni; 

j) ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de 

fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau 

băneşti; 

k) întocmirea corectă şi la termen a documentelor cu privire la 

depunerile şi plăŃile în numerar, controlând respectarea plafonului 

de casă aprobat ; 

l) controlează utilizarea conform dispoziŃiilor legale a fondurilor 

destinate plăŃii salariilor şi a altor drepturi de personal ; 

m) verifică şi semnează actele în baza cărora se fac încasările şi 

plăŃile, contractele economice, documentele pe baza cărora se fac 

înregistrările, precum şi situaŃiile, extrasele, balanŃele, conturile de 

execuŃie bugetară, bilanŃurile contabile, etc. ; 

n) urmărirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora şi a 

documentelor însoŃitoare ; 

o) asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se 

autorizează efectuarea de cheltuieli, în general, sau din care 

derivă direct sau indirect angajamente de plăŃi ; 

p) asigură evidenŃierea corectă şi pe categorii a veniturilor 

încasate, precum şi virarea acestora la termen, pe destinaŃiile 

legale ; 
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q) exercită controlul zilnic asupra operaŃiilor efectuate din casierie 

şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea operaŃiilor de 

plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor 

atunci când este cazul ; 

r) răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor 

bugetare aprobate, desfăşurării în bune condiŃii a activităŃii 

administraŃiei ; 

s) răspunde de realitatea creditelor necesare în vederea realizării 

obiectivelor de investiŃii aprobate de Consiliul Local; 

ş) răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, 

conform clasificaŃiei bugetare; 

t) răspunde de raportarea lunară la direcŃiile şi serviciile de 

specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 privind modul în care 

au fost utilizate creditele bugetare aprobate ; 

Ń) răspunde de întocmirea şi transmiterea ordonatorului principal 

de credite a raportului explicativ, al dărilor de seamă şi bilanŃurilor 

contabile trimestriale şi anuale, a execuŃiilor bugetare anuale, a 

execuŃiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale ; 

u) răspunde de modul de încheiere a contractelor privind spaŃiile 

din administrare închiriate la persoane fizice sau juridice (clădiri, 

terenuri, dotări aferente), precum şi a modului de derulare a 

acestora, încasarea la timp şi în cuantumul stabilit a chiriilor, 

taxelor şi utilităŃilor, luând măsuri operative în cazul nerespectării 

clauzelor contractuale, de apărare a intereselor administraŃiei şi 

recuperarea pagubelor aduse acesteia, inclusiv prin instanŃele 

judecătoreşti, în situaŃia când acestea nu pot fi soluŃionate pe cale 

amiabilă;  
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v) controlează şi ia măsuri pentru buna conservare şi securitate a 

bunurilor materiale şi băneşti, în scopul prevenirii distrugerilor, 

pierderilor şi risipei ; 

x) urmăreşte circulaŃia documentelor şi ia măsuri de îmbunătăŃire a 

acesteia - asigură clasarea şi păstrarea în condiŃii de siguranŃă a 

documentelor şi actelor justificative ale operaŃiilor contabile ; 

y) face propuneri privind comisiile de inventariere şi urmăreşte 

modul de desfăşurare a acesteia, luând măsurile ce se impun în 

vederea realizării în conformitate cu prevederile legale ; 

z) răspunde de evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe ce 

urmează a fi valorificate conform dispoziŃiilor legale ; 

w) răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi întocmire a 

fişelor posturilor pentru personalul din subordine, precum şi de 

starea disciplinară . 

 

Contabilul Şef are în subordine : 

- Biroul Financiar Salarizare 

- Biroul Contabilitate 

- Biroul Buget 

- Depozitul Central 

 

 Art. 75 Birou Financiar Salarizare 

 AtribuŃiile Biroului Financiar Salarizare sunt următoarele : 

a) asigură preluarea de la Serviciul Resurse Umane la termenele 

stabilite pentru întocmirea ştatelor de plată a următoarelor 

documente: 

- organigrama A.D.P. Sector 1; 
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- foaia colectivă de prezenŃă verificată şi semnată pentru fiecare 

serviciu şi birou; 

- prezenŃa pentru orele suplimentare; 

- certificatele medicale ; 

- înştiinŃările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în 

avans; 

- înştiinŃările privind modificarea sporurilor de vechime ale 

salariaŃilor; 

b) întocmeste ştatele de plată lunare pentru salariaŃii institutiei, atât 

pentru avans cât şi pentru lichidarea drepturilor salariale; 

c) calculează concediile medicale şi efectuarea plăŃii acestora 

lunar; 

d) calculeză concediile de odihnă acordate în avans şi efectuarea 

plăŃii acestora; 

e) întocmeşte lunar centralizatorul de salarii, întocmeşte OPHT- 

urilor aferente drepturilor salariale; 

f) întocmeşte situaŃiile necesare eliberării salariilor prin CARD; 

g) urmăreşte şi verifică garanŃiile materiale ale gestionarilor, 

întocmirea actelor adiŃionale pentru majorarea cuantumurilor 

garanŃiilor gestionare materiale de câte ori este necesar; 

h) eliberează adeverinŃele solicitate de către salariaŃii unităŃii 

pentru diferite necesităŃi (medic de familie, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionari de bunuri, compensare caldură); 

i) întocmireşte şi transmite lunar şi anual situaŃa statistică privind 

drepturile de personal ale A.D.P. ; 

j) întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de personal 

din unitate ; 
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k) întocmeşte şi transmite lunar la instituŃiile abilitate declaraŃiile 

privind contribuŃiile la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, 

asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;  

l) întocmeşte şi transmite lunar la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 situaŃia privind impozitul aferent drepturilor salariale  

plătite; 

m) completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea 

datelor noilor angajaŃi, privind efectuarea deducerilor personale 

suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor 

salariale lunare; 

n) introduce nominal sumele pentru stabilirea premiilor şi 

calcularea fondului total de premiere;  

o) efectuează plata premiilor şi a primele individuale;  

p) introduce nominal sumele pentru stabilirea salariului al XIII-lea; 

q) efectuează plata salariului al XIII-lea ; 

r) ridică şi depune numerar de la Trezoreria Sector 1; 

s) ridică şi depune documentele pentru decontare bancară; 

ş) întocmeşte şi predă zilnic registrul de casă ; 

t) asigură, prin tehnica de calcul din dotare şi răspunde de 

efectuarea corectă a calcului privind drepturile băneşti ale 

salariaŃilor, a reŃinerilor din salarii şi a obligaŃiilor faŃă de bugetul de 

stat şi local, asigurările sociale şi alte fonduri speciale 

 

 Art. 76 Biroul Contabilitate 

 AtribuŃiile Biroului Contabilitate sunt următoarele : 

a) răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;  
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b) înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în 

registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri 

de folosinŃă şi pe persoane; 

c) stabilirea şi urmărirea plăŃii chiriilor, precum şi virarea la bugetul 

de stat a sumelor încasate în termen legal; 

d) întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (bancă, casa 

lei şi în devize, diverse, de salarii) ; 

e) introducerea notelor contabile, întocmirea balanŃei de verificare ; 

f) întocmirea O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar; 

g) înregistrare operaŃiuni contabile în fişe de cont; 

h) operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile 

efectuate; 

i) urmărirea şi verificarea viramentelor bancare (lei şi devize);  

j) urmărirea şi verificarea registrului de casă ( lei şi devize); 

k) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din 

chirii, a convorbiri telefonice, etc., a penalităŃilor de întârziere, 

conform legislaŃiei în vigoare şi virarea acestora la buget; 

l) înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate a materialelor 

şi obiectelor de inventar achiziŃionate pentru instituŃie ; 

m) întocmeşte proiectul de buget al instituŃiei precum şi 

propunerile de rectificare sau modificare a acestuia ; 

n) depune la termenele stabilite de către DirecŃia Buget din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 proiectele de buget şi raportările solicitate ; 

o) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea sau 

rectificarea cheltuielilor aprobate ; 
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 Art. 77 Biroul Buget  

 AtribuŃiile Biroului Buget sunt următoarele : 

1) întocmeşte proiectul de buget al instituŃiei precum şi propunerile 

de rectificare sau modificare a acestuia ; 

2) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul 

instituŃiei în legătură cu elaborarea şi execuŃia bugetului instituŃiei ; 

3) întocmeşte lucrări de fundamentare a propunerilor pentru 

bugetul anului următor în etapele prevăzute de lege ; 

4) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea sau 

rectificarea cheltuielilor aprobate ; 

5) urmăreşte realizarea obiectivelor de investiŃii aprobate de 

Consiliul Local al Sectorului 1; 

6) urmăreşte efectuarea plăŃilor de investiŃii pe măsura deschiderii 

finanŃării obiectivelor prevăzute în lista de investiŃii cu respectarea 

strictă a dispoziŃiilor legale în vigoare;  

7) analizează împreună cu compartimentele de specialitate din 

cadrul instituŃiei, modul de realizarea a planului de investiŃii şi ia 

măsurile necesare pentru realizarea acestora; 

8) efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici 

şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora 

întocmeşte proiectul de buget anual defalcat pe trimestre; 

9) întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri; 

10) împreună cu celelalte compartimente ale instituŃiei, ia măsurile 

necesare astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile de 

la buget; 
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11) asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin 

creditele bugetare aprobate;  

12) răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare şi ia măsurile 

necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;  

13) mobilizează rezervele existente şi răspunde pentru rezultatele 

financiare ale instituiŃei ; 

14) analizează circuitul documentelor şi face propuneri de 

îmbunătăŃirea acestuia;  

15) întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Sectorului 1;  

16) asigură fondurile necesare, în limita creditelor bugetare 

aprobate pentru realizarea planului de investiŃii; 

17) asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cu 

furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii; 

18) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃia 

instituŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri 

speciale etc. 

19) ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termen 

cât mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilor 

executate sau a serviciilor prestate;  

20) Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri, 

conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii, 

veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local;  

21) întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la serviciile 

de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1;  
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22) întocmeşte bilanŃul contabil trimestrial şi anual; 

23) analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanŃ 

şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăŃirea 

continuă a activităŃii economico-financiară;  

24) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare, efectuate de organele în drept; 

25) îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice domeniului său de 

activitate, dispuse de conducerea instituŃiei sau de Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

26) exercită controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale în vigoare, control care vizează în principal:  

a) deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;  

b) angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect 

obligaŃii de plată;  

c) ordonantarea cheltuielilor;  

d) operaŃiunile de închiriere, transfer, vânzare şi schimbul 

bunurilor din patrimoniul instituŃiilor publice ; 

e) alte operaŃiuni supuse CFP ; 

27) acordă viza de control financiar preventiv propriu constând în 

verificarea sistematică a proiectelor de operaŃiuni care fac obiectul 

acestuia, din punct de vedere al legalităŃii, regularităŃii şi încadrării 

în limitele şi destinaŃia creditelor bugetare şi de angajament ;  

28) controlul financiar preventiv propriu al operaŃiunilor se va 

exercita pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate 
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în privinŃa realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii, de către conducătorii 

compartimentelor de specialitate emitente; 

29) asigura si raspunde de corectitudinea, exactitatea si realitatea 

datelor inscrise in Registrul privind operatiunile prezentate la viza 

de control financiar preventiv ; 

30) asigură evidenŃa angajamentelor bugetare şi legale în paralel 

cu serviciul contabilitate ;  

31) urmăreşte permanent şi operativ concordanŃa fondurilor 

bugetare cu plăŃile efectuate  din aceste fonduri;  

32) centralizează şi arhivează datele pe suport magnetic în 

vederea obŃinerii rapoartelor şi situaŃilor privind viza CFP 

33) acordă viza CFP numai după parcugerea , respectarea şi 

îndeplinirea condiŃiilor din listele de verificare (check-lists) specifice 

operaŃiunilor; 

34) urmăreşte operaŃiunile de plăŃi pânâ la finalizare şi răspunde 

de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăŃilor în 

prevederile bugetare, contractuale şi legale; 

35) întocmeşte refuzul de viză, în scris şi motivat, conform 

prevedrilor legale;  

36) întocmeşte operativ  situaŃiile cerute privind activitatea 

repartizată; 

37) întocmesîşte situaŃii şi raportări trimestriale privind CFPP pe 

care le înaintează organului ierarhic superior; 

38) întocmeşte alte lucrări dispuse în sarcina serviciului de 

conducerea instituŃiei; 
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39) în exercitarea atribuŃiilor sale serviciul buget colaborează cu 

Trezoreria, Ministerul FinanŃelor Publice şi cu celelalte 

compartimente din cadrul instituŃiei, cu alte autorităŃi şi instituŃii. 

 

 Art. 78 Depozitul Central  

 AtribuŃiile Depozitului Central sunt următoarele : 

a) răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora 

pe compartimente şi secŃii ; 

b) recepŃionează mărfurile conform documentelor de primire : 

factură/ aviz de expediŃie ; 

c) efectuează note interne recepŃie produse; 

d) eliberează produse din depozit pe bază de bon de consum sau 

bon de transfer; 

e) Ńine evidenŃa obiectelor de inventar pe salariaŃii instituŃiei ; 

f) anunŃă conducerea în cazul creeării de stocuri fără mişcare ; 

g) efectuează casarea conform procesului verbal emis de Biroul 

Contabilitate; 

h) verifică trimestrial stocurile din fişe cu cele din magazie, 

anunŃând Contabilul Şef în situaŃia evidenŃierii unor diferenŃe. 

 

 Art. 79 BIROU ECONOMIC EXTRABUGET 

 AtribuŃii : 

1) întocmeşte contractele de închiriere/ prestări servicii, specifice 

obiectului de activitate ; 
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2) stabileşte obligaŃiile de plată în baza contractelor deŃinute;  

3) emite facturi fiscale aferente obligaŃiilor de plată stabilite şi le 

transmite partenerului contractual ;  

4) emite înştiinŃarea de plată privind debitele înregistrate; 

5) calculează eventualele majorărări de întârziere şi penalităŃi în 

funcŃie de clauzele contractuale şi de prevederile legale în vigoare; 

6) întocmeşte şi transmite Serviciului Juridic, întreaga 

documentaŃie în vederea acŃionării debitorilor în instanŃa şi 

recuperării creanŃelor ; 

7) efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici 

şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora 

întocmeşte proiectul de buget anual defalcat pe trimestre; 

8)întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri; 

9) ia măsurile necesare pentru ca Serviciul ActivităŃi Extrabugetare 

să-şi desfăşoare activitatea astfel încât cheltuielile să nu 

depăşească prevederile de la buget; 

10) asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin 

bugetul aprobat; 

11) analizează sistemul informaŃional existent în cadrul biroului;  

12) analizează circuitul documentelor şi face propuneri de 

îmbunătăŃire a acestuia;  

13)întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

obiectivelor la Trezoreria Sectorului 1;  

14) asigură fondurile necesare, în limita creditelor aprobate , 

realizării planului de investiŃii; 
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15) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃiile 

instituŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri 

speciale şi alte obligaŃii faŃă de terŃi;  

16) ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termen 

cât mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilor 

executate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor etc. 

17) Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri, 

conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii, 

veniturile încasate şi virate la bugetul propriu; 

18) întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la serviciile 

de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

19)întocmeşte bilantul contabil trimestrial şi anual; 

20) analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanŃ 

şi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăŃirea 

continuă a activităŃii economico-financiară;  

21) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare, efectuate de organele în drept; 

22) îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice domeniului de 

activitate dispuse de conducerea instituŃiei sau a departamentelor 

de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului ;  

23) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul 

instituŃiei în legatură cu elaborarea şi execuŃia propriului buget ; 

24) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea sau 

rectificarea cheltuielilor aprobate ; 
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25) răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;  

26) înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în 

registrele de inventar şi completează fişele de inventar pe locuri de 

folosinŃă şi pe persoane; 

27) stabilileşte şi urmăreşte plata chiriilor, precum şi virarea la 

bugetul propriu a sumelor încasate în termen legal; 

28) întocmeste şi înregistrează toate notele contabile (banca, casa 

lei şi în devize, diverse, de salarii) ; 

29) introducerea notelor contabile, întocmirea balanŃei de verificare  

30) întocmirea O.P.H.T. şi a cecurilor pentru numerar; 

31) înregistrare operaŃiuni contabile în fişe de cont; 

32) operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile 

efectuate; 

33) urmărirea şi verificarea viramentelor bancare ; 

34) urmărirea şi verificarea registrului de casă ; 

35) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, debitori din 

chirii, convorbiri telefonice, etc., penalităŃi de întârziere pentru 

timpul depăşit conform legislaŃiei în vigoare şi virarea acestora la 

bugetul propriu; 

36) întocmirea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, 

obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masă, benzina şi 

motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz; 

37) verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanŃa 

de verificare; 
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38) verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului; 

39) organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor 

patrimoniale ale Serviciului ActivităŃi Extrabugetare şi urmăreşte 

definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii; 

40) întocmeşte lunar balanŃa de verificare pentru conturile sintetice 

şi cele analitice şi urmăreşte concordanŃa dintre acestea;  

41) prezintă spre aprobarea conducerii administraŃiei, bilanŃul 

contabil şi raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor 

economice şi financiare pe baza datelor din bilanŃ şi urmăreşte 

aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul de 

analiză; 

42) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiare-

gestionare efectuate de organele în drept;  

43) participă la organizarea şi perfecŃionarea sistemului 

informaŃional, aplică măsurile de raŃionalizare şi multiplicare a 

lucrărilor de evidenŃă contabilă, de automatizare a datelor;  

44) urmăreşte permanent stocurile de valori materiale şi ia măsuri 

de reducere a stocurilor supranormative, disponibile şi fără 

mişcare;  

45) participă la evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi 

valorificate; 

46) asigură prelucrarea automată a datelor conform documentelor 

tehnice de exploatare;  
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47) editează rapoartele şi listele de control pentru activitatea de 

contabilitate, gestiune, stocuri, evidenŃa mijloacelor fixe ; 

48) exercită controlul financiar preventiv conform dispoziŃiilor 

legale în vigoare, control care vizează în principal:  

a) modul de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget 

b) angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obligaŃii 

de plată 

c) ordonanŃarea cheltuielilor;  

d) operaŃiunile de închiriere, transfer, vânzare şi schimbul bunurilor 

din patrimoniul instituŃiei ; 

e)efectuarea de încasări în numerar 

f)alte operaŃiuni supuse CFP  

49) acordă viza de control financiar preventiv propriu constând în 

verificarea sistematică a proiectelor de operaŃiuni care fac obiectul 

acestuia, din punct de vedere al legalităŃii, regularităŃii şi încadrării 

lor în limitele şi destinaŃiile prevederilor bugetare ;  

50) controlul financiar preventiv propriu al operaŃiunilor se va 

exercita pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate 

în privinŃa realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii, de către conducătorii 

compartimentelor de specialitate emitente; 

51) asigură şi răspunde de corectitudinea, exactitatea şi realitatea 

datelor înscrise în Registrul privind operaŃiunile prezentate la viza 

de control financiar preventiv  

52) urmăreste încheierea contractelor cu persoanele fizice sau 

juridice; 
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52) urmăreşte încasările şi plăŃile în lei de orice natură, efectuate 

în numerar sau prin operaŃiuni bancare cu persoane fizice sau 

juridice ; 

53) asigură evidenŃa angajamentelor bugetare şi legale;  

54) urmăreşte permanent şi operativ concordanŃa fondurilor 

bugetare cu plăŃile efectuate  din aceste fonduri;  

55) centralizează şi arhivează datele pe suport magnetic în 

vederea obŃinerii rapoartelor şi situaŃilor privind viza CFP 

56) acorda viza CFP numai dupa parcugerea , respectarea şi 

îndeplinirea condiŃiilor din listele de verificare (check-lists) specifice 

operaŃiunilor; 

57) urmăreşte operaŃiunile de plăŃi până la finalizare şi răspunde 

de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăŃilor în 

prevederile bugetare, contractuale şi legale; 

58) întocmeşte refuzul de viză, în scris şi motivat, conform 

prevedrilor legale;  

59) întocmeşte operativ  situaŃiile cerute privind activitatea 

repartizată; 

60) întocmeşte situaŃii şi raportări trimestriale privind CFPP pe care 

le înaintează organului ierarhic superior 

61) întocmeşte alte lucrări dispuse în sarcina biroului de către 

conducerea instituŃiei; 

62) în exercitarea atribuŃiilor sale serviciul extrabuget colaborează 

cu Trezoreria, Ministerul FinanŃelor Publice şi cu celelalte 

compartimente din cadrul instituŃiei, cu alte autorităŃi şi instituŃii; 
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PARTEA V 

DISPOZIłII FINALE 

AtribuŃii Comune Tuturor Compartimentelor 

 

 Art. 80 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi 

fisele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru 

fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare 

Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior. 

 

 Art. 81 În fişele de post vor fi cuprinse atribuŃii, atât ale 

posturilor de conducere cât şi ale celor de execuŃie privind 

protecŃia muncii şi asigurarea calităŃii serviciilor. 

 

 Art. 82 În desfăşurarea activităŃii, compartimentele din 

cadrul A.D.P., vor întreŃine relaŃii funcŃionale cu Primăria Sectorului 

1, Primăria Municipiului Bucureşti şi Prefectura Municipiului 

Bucureşti.  

 

 `Art. 83 (1) ToŃi şefii compartimentelor vor studia, analiza şi 

propune măsuri pentru creşterea operativităŃii şi eficienŃei în 

rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare 

judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. În acest sens, şefii de 

compartimente: 

(2) sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a 

cererilor, reclamaŃiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă la 

activitatea compartimentului, informând conducerea instituŃiei ; 
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(3) colaborează permanent între ei, astfel încât orice 

problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaŃii unui 

compartiment să fie adusă la cunoştinŃă şefului care-l 

coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei; 

(4) asigură securitatea materialelor, cu conŃinut secret, 

răspund de scurgerea de informaŃii şi de înstrăinarea 

documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc; 

(5) informează operativ conducerea asupra activităŃii 

desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăŃire a acesteia ; 

(6) toŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifesta o preocupare 

permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei şi a dotărilor, 

luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale ; 

(7) răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea 

birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu 

angajaŃii care au aceste bunuri în fişele de inventar ; 

(8) întregul personal are obligaŃia de a respecta actele 

normative privind legislaŃia muncii, în vigoare şi Regulamentul de 

Ordine Internă. ; 

(9) întregul personal angajat, raspune în conformitate cu 

R.O.I. pentru respectarea prevederilor cuprinse în documentele 

Sisteului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe 

care îl ocupă. 

 

 Art. 84 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor 

de serviciu, incluse în fişa postului, se sancŃionează conform 

legislaŃiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă. 
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 Art. 85 SalariaŃii vor studia legislaŃia specifică domeniului lor 

de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia. În 

cazul apariŃiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii 

compartimentelor vor repartiza salariaŃilor din subordine sarcinile 

ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .  

 AtribuŃiile ce decurg din legislaŃia nou apărută se consideră 

parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare. 

 

 Art. 86 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în 

cadrul Comisiei de disciplină. 

 

 Art. 87 (1) ToŃi salariaŃii A.D.P. au obligaŃia de a respecta 

programul de lucru stabilit de conducere. 

 

 Art. 88 CorespondenŃa venită în institutie din partea unor 

instituŃii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod 

obligatoriu traseul: Registratură – Director General - 

Compartimentul în cauză.  

 

 Art. 89 Prezentul regulament se va difuza tuturor 

compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea 

la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din subordine. 
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 Art. 90 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea 

Consiliului Local. 

 

 Art. 91 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

intră în vigoare la data aprobării lui de catre Consiliul Local al 

Sectorului 1. 

 
DIRECTOR GENERAL ŞEF SERVICIU JURIDIC 

 
Eugen Milea Cons.jur.Daniel Andronie 

 
DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 
ŞEF SERV. RESURSE 

UMANE 
 

Ec.Marius Ambrozie Drăgan Eugeniu 
 

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.Roxana Liana DuŃă  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă încheiat  

la nivelul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, 

între conducerea instituŃiei şi sindicatele reprezentative 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de către AdministraŃia Domeniului 

Public Sector 1; 

 łinând seama de avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 În temeiul art. 22 şi art. 31 din Legea nr. 130/1996, 

modificată şi completată prin Legea nr. 143/1997- a contractelor 

colective de muncă; 

 Având în vedere prevederile  Legii nr. 53/2003 – Codul 

Muncii ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică ; 
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 În temeiul Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului 

de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaŃii care lucrează în condiŃii 

deosebite – vătămătoare, grele, periculoase ; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, Normele Generale de protecŃie 

a muncii, precum şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel 

naŃional pentru anii 2005-2006, înregistrat la M.M.S.S.F. sub nr. 

20.01/ 31.01.2005 ;  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 281/1993 privind drepturile salariale ale personalului din 

sectorul bugetar, ale Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992, 

republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaŃilor din administraŃia publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit  şi din unităŃile bugetare, şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 829/1994 cu privire la modul de stabilire a 

premiului anual ; 

 łinând cont de OrdonanŃa Guvernului României nr. 3/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului bugetar salariat, potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din Legea nr. 
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154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 

sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică; 

 În temeiul art. 46, alin.(1) şi art. 1207, alin.(1), lit.”b” din 

Legea nr. 215/23.04.2001 a administraŃiei publice locale, cu  

modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Contractul colectiv de muncă încheiat la 

nivelul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea 

instituŃiei şi sindicatele reprezentative, conform Anexei nr. 1, care 

parte integrantă din prezenta hotărâri. 

 Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, potrivit 

legii. 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare 

originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de Muncă, Familie 

şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Directorul General al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1, Sindicatele 

reprezentative din cadrul AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 
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şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 435/19.12.2006 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 435/19.12.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

 

 

ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1 

 

AVIZAT, 

PRIMAR, 

ANDREI IOAN CHILIMAN 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

 

PĂRłILE CONTRACTANTE 

 

 În baza prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.. 

22 din Legea nr. 130/1996, privind contractul colectiv de muncă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie 

prezentul contract colectiv de muncă între : 
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 -  Directorul General al A.D.P. Sector 1, domnul Milea Eugen  

- Sindicatul Liber Independent Solidaritatea din cadrul 

A.D.P. Sector 1, prin preşedintele sau, domnul Ginghina Zanet ; 

 

- Sindicatul Liber Ramuris din cadrul A.D.P. Sector 1, prin 

preşedintele sau, domnul Muhulica George ; 

 

 1.Contractul colectiv de muncă, la nivel de instituŃie, 

cuprinde drepturile şi obligaŃiile AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 1 şi ale salariaŃilor săi, cu privire la condiŃiile de muncă din 

instituŃie. 

 

 2.Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop 

promovarea unor relaŃii de muncă echitabile, de natură să asigure 

protecŃia socială a salariaŃilor, desfăşurarea corespunzătoare a 

activităŃii în instituŃie, eliminarea conflictelor de muncă şi 

preîntâmpinarea grevelor. 

 

 3. Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte 

pentru toŃi salariaŃii actuali şi pentru cei nou angajaŃi. 

 

 4. În situatia în care, in privinŃa drepturilor ce decurg din 

prezentul Contract colectiv de muncă intervin reglementări legale 

mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, 

acestea vor completa prevederile prezentului contract. 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. PărŃile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că 

sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la 

nivel de instituŃie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile 

acestuia. 

 

 Art. 2.Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o 

durată de 2 (doi) ani începând cu data înregistrării la DirecŃia 

Generală de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

 Dacă nici una dintre părŃi nu denunŃă contractul cu cel puŃin 

30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost 

încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea 

unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. 

 

 Art. 3.(1) Orice solicitare de modificare a prezentului 

contract va face obiectul unei negocieri. 

(2) Negocierile cu privire la modificare, nu vor putea începe 

mai târziu de 15 zile calendaristice şi nici mai devreme de 48 de 

ore de la data comunicării cererii de modificare. 

(3) Modificările aduse Contractului Colectiv de Muncă 

produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării lor, 

ca act adiŃional, la D.G.M.P.S.-Bucureşti. 



 479

 (4) Cererile de modificare a contractului colectiv de muncă 

vor fi depuse de către sindicate la directorul general, iar de către 

directorul general, la reprezentanŃii sindicatelor. 

(5) Angajatorul, la cererea părŃii sindicale, va pune la 

dispoziŃie informaŃiile şi documentele necesare, în termen de cel 

puŃin 5 zile, pentru a putea fi folosite la negocierea contractului 

colectiv de muncă sau la modificările acestuia. 

(6) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se 

comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin 

aplicabile de la data înregistrării sau de la o dată ulterioară, potrivit 

convenŃiei părŃilor. Modificările aduse contractului produc efecte 

numai pentru viitor. 

(7) PărŃile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul 

în care se fac modificări, cât şi în cazul denunŃării  contractului, să 

nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaŃilor şi să 

nu declanşeze greve. 

 

 Art.4.Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de 

muncă au loc potrivit legii. 

 

 Art.5.Drepturile salariaŃilor prevăzute în prezentul contract 

colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor 

drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor 

stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de 

ramură, grupuri de unităŃi sau la nivel naŃional. 
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 În situaŃiile în care, în privinŃa drepturilor ce decurg din 

prezentul contract, intervin reglementări legale mai favorabile, 

acestea vor face parte de drept din contract. 

 

 Art.6.PărŃile convin să facă eforturi în vederea promovării 

unui climat normal de muncă în instituŃie cu respectarea 

prevederilor legii, a contractului colectiv de muncă, a 

regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi 

intereselor salariaŃilor. 

 

 Art. 7.La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 va asigura egalitatea de 

şanse şi tratament pentru toŃi salariaŃii, fără discriminări directe sau 

indirecte, pe bază de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea 

recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării drepturilor decurgând din 

contractele colective de muncă. 

 

 Art. 8. PărŃile se obligă ca, în perioada de aplicare a 

prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu 

susŃină proiecte ce decurg din contractele colective de muncă, 

oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat. 
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 Art. 9. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi 

prevăzute în prezentul contract, instituŃia va asigura fondurile 

necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în 

vederea modificării ulterioare a acestuia. 

 

CAPITOLUL II 

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA 

ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

 Art. 10.(1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi 

obligaŃiilor salariaŃilor, angajarea se face prin numirea în funcŃie, 

de către directorul general, în baza unei decizii, aceasta  făcându-

se conform condiŃiilor stabilite de lege şi cu respectarea 

prevederilor contractului colectiv de muncă. 

(2) Nu vor putea fi incluse în contractele individuale, 

prevederi mai puŃin avantajoase pentru salariaŃi decât cele 

cuprinse în contractul colectiv de muncă. 

(3) Decizia şi contractul individual de muncă cuprind în 

mod obligatoriu cel puŃin următoarele puncte: 

- datele de identificare ale părŃilor; 

- durata contractului individual; 

- drepturile salariatului; 

- semnăturile de acceptare ale celor două părŃi. 

(4) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte 

un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, 

pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi 

modalităŃile prevăzute de lege. 
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 Art. 11Angajarea şi încadrarea personalului: 

(1) Angajarea personalului se face cu respectarea 

drepturilor fundamentale ale cetăŃeanului, numai pe criteriul 

aptitudinii şi competenŃei profesionale, fără discriminări pe criterii 

de naŃionalitate, sex, convingeri politice, religioase, etc., pe bază 

de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenŃei şi a 

cerinŃelor specifice postului care urmează a fi ocupat. 

(2)Conducerea se obligă să aducă la cunoştinŃa 

salariaŃilor - prin afişare, posturile disponibile şi condiŃiile de 

ocupare a acestora. 

(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă 

un salariat şi o persoană din afara unităŃii obŃin aceleaşi rezultate, 

salariatul are prioritate la ocuparea postului.  

(4) Orfanii şi văduvele foştilor salariaŃi din unitate vor fi 

angajaŃi cu prioritate pe un post vacant, dacă, în urma 

examinării, îndeplinesc cerinŃele postului.  

(5) Persoanele angajate, debutanŃi în funcŃie/profesie, vor 

trece printr-o perioadă de probă, în conformitate cu prevederile 

legii. După perioada de probă, la propunerea şefului ierarhic, vor fi 

trecute în gradul sau treapta profesională imediat următoare. În 

cazul în care nu corespund, angajatii respectivi vor fi eliberaŃi din 

funcŃie. 

 

 Art. 12. Promovarea şi transferul: 

(1) Promovarea în funcŃie a salariaŃilor se face de către o 

comisie din care trebuie să facă parte în mod obligatoriu 

conducătorul instituŃiei. 
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(2) Nu se pot face promovări în funcŃie fără susŃinerea unui 

concurs şi fără acceptul  persoanei în cauză. 

(3) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un 

dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc 

situaŃia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate 

cronologic. 

(4) În dosarul profesional, ca şi în orice document de 

serviciu care priveşte situaŃia sa, este interzis să se facă referire la 

opiniile sau activităŃile politice, sindicale sau religioase ale celui în 

cauză. 

(5) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său 

profesional, instituŃia având obligaŃia de a-i asigura exercitarea 

nestingherită a acestui drept. 

(6) Delegarea unui salariat pe o funcŃie superioară se face 

cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcŃiei pe care 

o exercită, dacă perioada depăşeşte 30 de zile calendarisitce, dar 

nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare. 

 

 Art. 13.Modificarea şi încetarea Contractului individual de 

muncă se face în conformitate cu prevederile Codului Muncii.  

 Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce 

priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul 

părŃilor sau iniŃiativa uneia din părŃi, în cazurile prevăzute de lege.   

 Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  

referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu 



 484

dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinŃarea unilaterală a 

contractului individual de muncă pentru acest motiv.  

 

 Art. 14.Încetarea contractului individual de muncă poate 

avea loc în condiŃiile şi în modurile prevăzute expres de lege. 

 În cazul desfacerii contractului individual de muncă conform 

art. 61lit.c) si d), art. 65 si art. 67, instituŃia este obligată să acorde 

salariatului un preaviz, ce un poate fi mai mic de 15 zile lucratoare, 

conform prevederilor legale. 

 În perioada preavizului, salariaŃii au dreptul să absenteze 

doua ore pe zi de la programul instituŃiei, pentru a-şi căuta loc de 

muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. 

Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiŃiile stabilite de 

angajator. 

 

 Art. 15.PărŃile convin să menŃină în muncă persoanele 

handicapate sau afectate de boli profesionale, dobândite în 

procesul muncii la A.D.P. Sector 1, în cazurile când acestea sunt 

apte pentru îndeplinirea obligaŃiilor de serviciu aferente posturilor 

ce le ocupă. 

 

 Art. 16.Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de 

muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă, sau în 

legătură cu munca, ori a contactării unei boli profesionale în 

unitate, unitatea va plăti acestuia concediu medical şi se va Ńine 

cont şi de alte drepturi salariale în conformitate cu legea. 
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 Acordarea compensaŃiei, prevăzută la alineatul anterior, nu 

înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al 

salariatului în cauză, în conformitate cu legea. 

 

 Art. 17.Conducerea va asigura transportul în cazul 

deplasării personalului în interesul serviciului în afara unităŃii 

(transportul în comun şi de la sau în alte localităŃi).  
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CAPITOLUL III 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNA 

 

 Art. 18.Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 

pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. 

 În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului 

de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. 

 La locurile de muncă unde, datorită specificului activităŃii nu 

există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului de lucru, 

se stabilesc forme de organizare a timpului în tură, tură continuă şi 

turnus (schimburi inegale), după un program stabilit anterior. 

 Angajatorul poate hotărî desfăşurarea activităŃilor în zilele 

nelucrătoare, cu efectivul de utilaje şi personalul necesar. 

 Timpul de muncă efectuat în conformitate cu alineatul 

anterior va fi compensat în conformitate cu prevederile legii. 

 

 Art. 19.(1) Orele prestate, din dispoziŃia directorului general, 

peste programul stabilit în instituŃie sau în zilele legale ori 

declarate zile nelucrătoare, sunt ore suplimentare.  

(2) Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul 

salariatului, cu excepŃia cazului de forŃă majoră sau pentru lucrări 

ugente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinŃelor unui accident şi vor fi compensate prin ore libere 

plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. 

 



 487

(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu 

este posibilă, în luna următoare munca suplimentară va fi plătită 

salariatului prin adăugarea unui spor aplicat la salariul de baza, 

dupa cum urmeaza :  

- a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de 

depasire a duratei normale a zilei de lucru ; 

- b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si 

pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte 

zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se 

lucreaza ; 

(4) SalariaŃii pot fi chemaŃi să presteze, în condiŃii 

deosebite, ore suplimentare, durata maximă a orelor suplimentare, 

împreună cu durata normală a timpului de muncă, neputând sa 

depăşească 360 de ore pe an. 

(5) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, 

conducerea instituŃiei şi reprezentanŃii salariaŃilor vor purta 

negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităŃi de 

aplicare a acestuia. 

(6) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează 

drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. 

 

 Art. 20.Pentru unele activităŃi, locuri de muncă şi categorii 

de personal se pot stabili programe de lucru parŃiale, 

corespunzătoare unor fracŃiuni de normă, cu o durată a timpului de 

muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaŃilor 
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care lucrează în astfel de situaŃii se acordă proporŃional cu timpul 

lucrat. 

 

 Art. 21.În cursul programului de lucru se acordă o pauză 

pentru masă de 30 minute, care nu se include în durata timpului de 

muncă pentru SECłIA SPAłII VERZI, SECłIA PRODUCłIE 

MATERIAL DENDRO-FLORICOL, SECłIA DRUMURI, SECłIA 

TRANSPORT-MECANIZARE. 

 

 Art. 22. Programul de lucru este cel stabilit prin regulamentul 

intern, conform prevederilor legale. 

 

Durata Redusa a Timpului de Muncă 

 

 Art. 23.Pot beneficia de reducerea programului de muncă cu 

2 ore, salariaŃii care urmează diferite forme de învăŃământ cu 

durata mai mare de o lună.  

 

Concedii şi Zile Libere 

 

 Art. 24.Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus 

următoarele: 

-         Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie); 

-         Sf Paşti – 2 zile ( prima si a doua zi de Paşte); 

-         Ziua InternŃională a Muncii – 1 zi (1 Mai); 
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-         Ziua NaŃională – 1 zi (1 Decembrie); 

-         Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie); 

-         Zile de repaus – sâmbăta şi duminica. 

 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase 

anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât 

cele creştine, pentru persoanele aparŃinând acestora.  

Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză 

nu se iau în calculul concediului de odihnă. 

Pentru realizarea unor punŃi din ajunul sărbătorilor, 

conducerea unitatii, de comun acord cu salariatii, poate hotărî 

recuperarea unor zile lucrătoare premergătoare sărbătorilor, 

munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară. 

 

 Art. 25.(1) SalariaŃii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la 

un concediu de odihnă, plătit, în condiŃiile legii. 

 (2) Concediul de odihnă se acordă în funcŃie de vechimea în 

muncă, după cum urmează: 

- până la 10 ani - 21 de zile lucrătoare 

 peste 10 ani - 25  de zile lucrătoare 

 (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice 

convenŃie prin care se renunŃă total sau în parte la dreptul la 

concediul de odihnă este interzisă. 

 (4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care 

una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată 

până la sfârşitul anului în curs. 
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 (5) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate  

efectua, integral sau parŃial concediul de odihnă la care avea 

dreptul în anul calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, 

autoritatea sau instituŃia publică este obligată să acorde concediul 

de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor. 

 (6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat 

dacă, pe perioada efectuării acestuia intervine una dintre 

următoarele situaŃii: 

 a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat 

medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical; 

 b) pe timpul satisfacerii unor obligaŃii militare, altele decât 

serviciul militar în termen; 

 c) când prezenŃa salariatului la serviciu este cerută de 

conducerea instituŃiei;  

 d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele 

serviciului o permit. 

 

 Art. 26.Salariatul chemat în scris din concediu de 

conducerea unitatii are dreptul la o compensaŃie care constă din: 

- plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în 

concediu; 

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă 

acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente; 

- timpul consumat cu deplasarea dus-întors, dar nu mai mult de 2 

zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă 

plătit. 
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 Art. 27.În cazul în care ambii soŃi lucrează în aceeaşi 

unitate, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi 

perioadă. 

 

 Art. 28.În cazul în care salariatul are recomandare medicală 

pentru a urma un tratament într-o staŃiune balneoclimaterică, data 

începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 

medicală, indiferent de programare, cu obligaŃia de anunŃa şeful 

ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu . 

 

 Art. 29. În cazul în care unui salariat i se desface contractul 

de muncă din motive imputabile salariatului după efectuarea 

concediului, instituŃia va reŃine din ultimele drepturi băneşti sumele 

cuvenite. 

 

 Art. 30.SalariaŃii încadraŃi în grade de invaliditate şi salariaŃii 

nevăzători au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 

zile. 

 

 Art.31.SalariaŃii care îşi desfăşoară activitatea în condiŃii 

deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare, astfel: 

• personalul de la spaŃii verzi – 5 zile  

• vopsitori industriali şi auto, acumulatorişti – 5 zile  

• muncitori întreŃinere, reparaŃii utilaje – 5 zile 
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• sudori, forjori, radiatorişti, vulcanizatori şi 

depanatori pene – 5 zile 

• personalul de la drumuri – 5 zile 

• şoferi – 5 zile 

 

 Conducătorii locului de muncă care au în subordine personal 

productiv au dreptul la un concediu suplimentar de 5 zile conform 

H.G. 281/1993, art. 8, alin. 1, lit.a : anexa 3 si 4: Adresa Directiei 

de Sanatate Publica Bucuresti nr. 4287/2005 – Buletin de 

determinare prin expertizare Nr. 20/06.05.2005.   

 

 Art. 32.La plecarea în concediu salariaŃii  au dreptul la 

indemnizaŃia de concediu, calculată potrivit legii. 

 SalariaŃii au dreptul la o primă de vacanŃă egală cu salariul 

de bază din luna anterioară plecării în concediu, impozitată 

separat, care se acordă în condiŃiile legii. 

 IndemnizaŃia de concediu şi prima de vacanŃă se plătesc 

înainte de plecarea în concediu. În cazul fracŃionării concediului, 

prima de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia 

fracŃiunea obligatorie de cel puŃin 15 zile. 

 

 Art. 33. În afara concediului de odihnă, salariaŃii au dreptul 

la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau 

pentru alte situaŃii, după cum urmează: 
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- decesul soŃului/soŃiei, copilului, părinŃilor, socrilor – 3 zile; 

- decesul bunicilor, fraŃilor, surorilor – 1 zi; 

- căsătoria salariatului – 5 zile; 

- căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile; 

- naşterea unui copil al salariatului– 3 zile. 

- chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi; 

- donatorii de sânge – conform legii; 

- la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în 

altă localitate – 5 zile; 

- control medical anual – 1 zi. 

 

 Art. 34.Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în 

condiŃiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaŃii 

personale. 

 

 Art. 35.SalariaŃii care urmează diverse programe de formare 

profesională sau care îşi continuă studiile pot beneficia, la cerere, 

de concedii de studii, potrivit legii. 

 În cazul în care salariaŃii fac dovada că urmează cursuri de 

studii /programe de perfecŃionare, concediul de studii fără plată se 

poate acorda anual, integral sau fracŃionat, după cum urmează: 

- 30 de zile calendaristice pentru studii medii 

- 60 de zile calendaristice pentru studii superioare. 

 Perioada aferentă  concediilor fara plată  nu constituie 

vechime în muncă. 
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 Un salariat nu poate beneficia pe an, de mai mult de 60 de 

zile de concediu fără plată. 

 

Învoiri 

 

 Art. 36.La cererea salariatului se acordă ore de învoire, 

până la 1 zi, fără plată, cu posibilitatea de recuperare, în 

următoarele situaŃii: 

- efectuarea unor analize sau tratamente medicale; 

- citaŃii în faŃa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti; 

- alte situaŃii când salariatul solicită şi activitatea instituŃiei permite. 

 În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul 

efectiv lucrat. 
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CAPITOLUL IV 

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI 

 

 Art. 37.(1) Pentru munca prestată în condiŃiile prevăzute în 

contractul individual de muncă, angajaŃii din cadrul A.D.P. Sector 1  

au dreptul la un salariu în bani corespunzător funcŃiei, categoriei, 

clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadraŃi, în 

raport cu îndeplinirea atribuŃiilor şi răspunderilor prevăzute în fişa 

postului. 

(2) Plata salariilor se face o dată pe lună. 

(3) Salariile angajaŃilor din cadrul instituŃiei se stabilesc conform 

prevederilor legale în domeniu. 

(4) SalariaŃii cu funcŃii de conducere vor beneficia de indemnizaŃii 

de conducere, conform legii. 

 (5) Pentru rezultate deosebite obŃinute în activitatea desfăşurată, 

personalul din cadrul instituŃiei poate primi un salariu de merit, care 

face parte din salariul de bază. Salariile de merit se vor stabili 

anual prin dispoziŃia directorului general, urmărindu-se ca toŃi 

salariaŃii care obŃin rezultate deosebite în activitate, să poată fi 

cointeresaŃi, prin acordarea salariului de merit. 

(6) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările 

stabilite prin legi, ordonanŃe sau prin hotărâri ale Guvernului 

României. 
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 Art. 38.Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaŃiile, 

sporurile şi alte adaosuri la acesta. 

 

 Art. 39.Numărul total de salariaŃi beneficiari ai Contractului 

colectiv de muncă este de 1245, conform statului de functii si 

organigramei A.D.P. 

 Salariul minim negociat la nivelul instituŃiei este salariul 

minim brut pe Ńară garantat în plată 

 

 Art. 40. SalariaŃii A.D.P. Sector 1 beneficiază de un spor de 

vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, 

corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, 

după cum urmează: 

 

 TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ COTA DIN 

SALARIUL DE BAZĂ 

 - între 3 şi 5 ani        5% 

 - între 5 şi 10 ani      10% 

 - între 10 şi 15 ani     

 15% 

 - între 15 şi 20 ani     

 20% 

 - peste 20 ani      

 25% 
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 Art. 41.Pentru salariaŃii care desfăşoară activităŃi de arhivă, 

se acordă un spor în cuantum de 5% calculat la salariul de bază. 

 Personalul contractual TESA care isi desfasoara activitatea 

in sediul din bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, beneficiaza de un spor 

pentru conditii de munca vatamatoare,  in cuantum de 10% din 

salariul de baza, pentru depasirea valorilor maxime admise ale 

densitatii de putere a campului electromagnetic. 

 

 Art. 42.Categoriile de personal şi valoarea sporurilor 

acordate pentru condiŃii de muncă vătămătoare precum si a altor 

sporuri, sunt date în Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv. 

 

 Art. 43.SalariaŃii care efectuează cel puŃin 3 ore de muncă 

de noapte beneficiază de un spor de 25% din timpul efectiv lucrat. 

 

 Art. 44.În cursul anului, pentru premierea individuală a 

personalului, instituŃia va constitui un fond de premiere lunar, prin 

aplicarea cotei prevăzute de legislaŃia în vigoare asupra fondului 

de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

 La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea 

salariu), conform legislaŃiei în vigoare. 

 

 Art. 45.Toate drepturile băneşti ale salariaŃilor se plătesc 

înaintea oricăror obligaŃii financiare ale unităŃii. 
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 Art. 46. InstituŃia, prin Serviciul Resurse Umane, va asigura 

Ńinerea unei evidenŃe stricte a activităŃii desfăşurate în baza 

contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaŃii au 

beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea. 

 

CAPITOLUL V 

EVALUAREA PERFORMANłELOR PROFESIONALE 

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCłII, CLASE ŞI GRADE 

SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE 

 

 Art. 47.Evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

ale salariaŃilor instituŃiei se va face în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

 SalariaŃii nemulŃumiŃi de evaluarea performanŃelor 

profesionale pot face contestaŃie în termen de 5 zile de la data 

luării la cunoştinŃă. ContestaŃia va fi soluŃionată conform 

prevederilor legale. 

 

 Art. 48.Avansarea în funcŃii, clase şi grade sau trepte 

superioare a angajaŃilor instituŃiei se face potrivit dispoziŃiilor 

legale. 
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CAPITOLUL VI 

CONDIłIILE DE MUNCĂ, PROTECłIA MUNCII ŞI  

PROTECłIA SOCIALĂ 

 

 Art. 49.Pentru a asigura participarea lucrătorilor la 

elaborarea şi aplicarea măsurilor legale, în domeniul protecŃiei 

muncii, conducătorul unităŃii organizează, Comitetul de Securitate 

şi Sănătate în Muncă, conform Legii nr. 53/24.01.2003 – CODUL 

MUNCII ; Titlul V – Sănătatea şi Securitatea în Munca, art. 171-

181. 

 

 Art. 50.(1) PărŃile se obligă să depună eforturile necesare 

pentru implementarea unui sistem organizat de protecŃia muncii şi 

P.S.I., având drept scop îmbunătăŃirea continuă a condiŃiilor de 

muncă, conform legislaŃiei în vigoare. În afara prevederilor 

normelor legale generale republicate şi departamentale de 

protecŃia muncii, se pot include norme specifice proprii stabilite prin 

consens. 

 (2) PărŃile se obligă să asigure un regim de protecŃie 

specială a muncii femeilor, cel puŃin la nivelul drepturilor 

specificate de legislaŃia muncii. 

(3) Până la realizarea obiectivului prevăzut la alineatul 

întâi, părŃile vor analiza trimestrial şi vor stabili măsuri, care vor 

urma a fi luate pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă. 
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(4) La stabilirea măsurilor privind condiŃiile de muncă se va 

Ńine seama ca, la cererea uneia dintre părŃi, medicii de medicina 

muncii şi inspectorii de protecŃia muncii să fie consultaŃi obligatoriu, 

cu privire la reducerea timpului de lucru şi acordarea de concedii 

suplimentare. 

 

 Art. 51.Conducerea instituŃiei are obligaŃia să asigure o 

structură organizatorică raŃională, repartizarea tuturor salariaŃilor 

pe locuri de muncă cu precizarea atribuŃiilor şi răspunderilor lor, 

precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a 

obligaŃiilor de serviciu de către salariaŃi. Se va stabili numărul 

optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi 

specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei. 

 

 Art. 52.(1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de 

salariaŃi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuŃii, 

stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităŃii fiecăruia. 

Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces 

continuu, în permanenŃă concordanŃă cu schimbările ce au loc în 

organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii. 

 (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de 

şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit 

reglementărilor legale. 

 (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuŃii şi 

sarcini) vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de 
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lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă 

care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaŃilor. 

Conducerea instituŃiei va asigura condiŃiile necesare realizării de 

către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului 

zilnic de muncă stabilit. 

 (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură 

un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, 

după caz, nu corespund condiŃiilor  pentru care au fost elaborate, 

se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de 

conducerea instituŃiei, cât şi de reprezentanŃii salariaŃilor. 

Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la 

diminuarea salariului de bază. 

 (5) Conducerea instituŃiei are obligaŃia să asigure permanent 

condiŃiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă, iar salariaŃii trebuie să realizeze sarcinile ce 

decurg din funcŃia sau postul deŃinut. 

 

 Art. 53.Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă 

normale şi locuri de muncă cu condiŃii deosebite, stabilite potrivit 

reglementărilor legale. 

 

 Locurile de muncă cu condiŃii  deosebite stabilite la nivelul 

instituŃiei  

sunt cele nocive sau periculoase. 
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 Art. 54.În funcŃie de numărul de personal şi structura 

stabilite, conducerea instituŃiei  are obligaŃia să asigure bunurile şi 

condiŃiile necesare (spaŃiu, mobilier, birotică, aparatură, 

consumabile) pentru buna desfăşurare a activităŃii. 

 

 Art. 55.Conducerea instituŃiei împreună cu reprezentanŃii 

salariaŃilor stabilesc programul normal de lucru. 

 

 Art. 56.Conducerea instituŃiei are obligaŃia să asigure 

salariaŃilor protecŃie împotriva ameninŃărilor, calomniilor, violenŃelor 

cărora ar putea fi victime în exercitarea funcŃiei sau în legătură cu 

aceasta, prin organele de pază şi ordine publică şi prin instituŃia 

poliŃiştilor comunitari. 

 

 Art. 57. InstituŃia este obligată, în condiŃiile legii, să 

despăgubească salariatul în situaŃia în care acesta, din vina 

instituŃiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu. 
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ProtecŃia Muncii 

 

 Art. 58.(1) PărŃile contractului colectiv de muncă sunt de 

acord că nici o măsură de protecŃie a muncii nu este eficientă dacă 

nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de 

salariaŃi. 

(2) Conducerea instituŃiei va lua măsurile prevăzute de Legea 

protecŃiei muncii nr. 90/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât să asigure condiŃii de muncă la nivelul 

parametrilor minimali prevăzuŃi în normele de protecŃia muncii. 

(3) InstituŃia va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru 

instruirea, testarea şi perfecŃionarea profesională a salariaŃilor cu 

privire la normelor de protecŃie a muncii. 

(4) Conducerea instituŃiei are obligaŃia, conform normelor de 

protecŃia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele 

necesare pentru asigurarea unor condiŃii optime de muncă, dotări 

şi echipamente de protecŃia muncii. 

(5) Pentru protecŃia şi securitatea salariaŃilor în procesul muncii, 

conducerea instituŃiei are obligaŃia de a asigura în mod gratuit 

următoarele: 

 a) efectuarea instructajelor de protecŃia şi securitatea muncii 

la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă; 

 b) asigurarea condiŃiilor de mediu (iluminat, microclimat, 

zgomot, vibraŃii, temperatură, aerisire, umiditate); 
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 c) verificarea periodică a instalaŃiilor electrice, de încălzire şi 

a aparaturii de birou; 

(6) InstituŃia va asigura amenajarea şi întreŃinerea 

corespunzătoare a instalaŃiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a 

instalaŃiilor sanitare etc. 

 

 Art. 59.(1)Angajatorul se obliga ca, atat la angajare cat şi pe 

perioada în care salariatul îşi desfăşoară activitatea în unitate, să-i 

asigure echipamentul de protecŃie,în funcŃie de condiŃiile de muncă 

şi alte drepturi legale, specifice locului de muncă conform Anexei 

nr.2 la contractul colectiv 

(2)Distribuirea şi suportarea contravalorii echipamentului 

de lucru se face conform prevederilor legale în materie. 

(3) În cazul locurilor de muncă şi categoriilor profesionale 

care necesită un echipament de lucru cu caracter special (design, 

inscriptii), contravaloarea diferenŃei dintre echipamentul standard 

şi cel special se suportă integral de angajator. 

(4) În cazul în care salariatul pierde echipamentul, i se va 

acorda un alt echipament, identic, a carui contravaloare i se reŃine 

din drepturile salariale. 

(5) Înstrăinarea echipamentului de protecŃie sau de lucru 

constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează conform 

prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 

(6) Neutilizarea echipamentului de protecŃie se 

sancŃionează conform legii, iar a echipamentului de lucru conform 

prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. 
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(7) În cazul uzării premature a echipamentului conform 

termenelor prevazute de normele de proŃectia muncii, salariatului i 

se acordă de către angajator un nou echipament, iar dacă 

echipamentul este deteriorat din vina angajatului, acesta va 

suporta contravaloarea reparaŃiei sau înlocuirii lui.  

 

 Art. 60. SalariaŃii au următoarele obligaŃii: 

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucŃiunile de 

protecŃia muncii specifice activităŃii prestate; 

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de 

muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau 

să deranjeze activitatea colegilor; 

c) să utilizeze mijloacele de protecŃia muncii individuale din 

dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să 

le întreŃină într-o perfectă stare de utilizare; 

d) să anunŃe în cel mai scurt timp serviciul administrativ 

când observă o defecŃiune la instalaŃia electrică, de gaze sau orice 

alte defecŃiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii; 

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat 

amenajat în exteriorul instituŃiei . 

 

 Art. 61.Conducerea instituŃiei  va organiza la angajare şi, 

ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaŃilor, în scopul 

de a constata dacă sunt apŃi pentru desfăşurarea activităŃii în 

posturile în care sunt angajaŃi, precum şi pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor profesionale. 
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 Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate 

de examinare se vor suporta conform legii. 

 Examinarea medicală a salariaŃilor la angajare şi ulterior o 

dată pe an se face de către unităŃile sanitare de specialitate 

acreditate de instituŃie şi de Ministerul SănătăŃii şi Familiei. 

 

Măsuri de ProtecŃie Socială 

 

 Art. 62.InstituŃia va proceda la schimbarea locului de muncă, 

pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaŃilor afectaŃi 

de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în 

funcŃie de posibilităŃile instituŃiei şi de pregătirea salariatului, cu 

acordul reprezentanŃilor salariaŃilor. 

 

 Art. 63 Se acordă un spor de fidelitate şi loialitate,  în scopul 

menŃinerii stabilităŃii in instituŃie a angajaŃilor, diferenŃiat pe tranşe 

de vechime, astfel: 

-   0 - 2 ani  -   0% ; 

-   2 – 5 ani    -   6%; 

-   5 – 10 ani  - 12%.   

- 10 - 15 ani  - 18%; 

- peste 15 ani  - 24%. 
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 Art. 64.Pentru asigurarea unei Ńinute decente, salariatii 

TESA din cadrul  A.D.P.Sector 1 vor beneficia trimestrial (în prima 

luna a fiecărui trimestru) de o sumă de reprezentare echivalentă 

cu salariul de încadrare al fiecăruia, salariu obŃinut în luna 

precedentă. Aceste drepturi se vor plăti tuturor salariaŃilor care au 

desfăşurat activitate în anul curent până în lunile în care se 

efectuează plata, cu următoarele excepŃii: 

- nu se plătesc aceste drepturi salariaŃilor care nu au avut 

activitate în anul respectiv până în luna în care se efectuează 

plata. 

- salariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioada anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează 

plata. 

 

 Art. 65.De Paşte şi de Crăciun salariaŃii din cadrul  

A.D.P.Sector 1 beneficiază de o primă de sărbători echivalentă cu 

salariul brut al fiecărui angajat, din luna anterioară sărbătorii. 

 Aceste drepturi se plătesc salariaŃilor care au desfăşurat 

activitate cel puŃin 6 luni anterior acordării acestor prime. 

 SalariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din 

perioada anterioară plăŃii, vor primi o sumă proporŃională cu 

perioada de timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează 

plata. 
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 Art. 66.Se acordă un premiu angajaŃilor pentru fiecare copil 

minor cu ocazia zilei de 1 iunie, al cărui cuantum se va stabili prin 

decizia directorului general, in limita fondurilor bugetare aprobate. 

 

 Art. 67.În perioada concediilor de boală, a concediilor de 

maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, 

raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 

iniŃiativa salariatului în cauză. 

 Art. 68.Conducerea instituŃiei nu va refuza angajarea sau, 

după caz, menŃinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în 

cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu aferente posturilor existente. 

 

 Art. 69.Măsurile privind condiŃiile de muncă, sănătatea şi 

securitatea muncii precum şi buna funcŃionare a instituŃiei vor fi 

stabilite de reprezentanŃii aleşi ai salariaŃilor şi directorul general .  

 

 Art. 70.În cazul decesului angajatului, familia acestuia va 

beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un  

ajutor acordat din fondurile de salarii, în cunatumul prevazut de 

lege. 

 Angajatul va beneficia de ajutorul prevazut de lege si în 

cazul decesului copilului minor. 
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Munca şi ProtecŃia Femeilor 

 

 Art. 71. Femeile au dreptul, conform convenŃiilor 

internaŃionale şi reglementărilor naŃionale, la tratament egal cu 

bărbaŃii în situaŃii egale sau comparabile. 

 Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în 

contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule. 

 

 Art. 72. La angajare femeile au dreptul la tratament 

nediscriminatoriu. 

 Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcŃie de 

pregătire şi competenŃă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la 

promovare. 

 

 Art. 73.Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, 

nu vor fi trimise în deplasare în alte localităŃi, decât cu acordul 

părŃilor. 

 Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară, nu pot 

fi trimise în deplasare în alte localităŃi pentru o durată mai mare de 

1 zi decât cu acordul lor. 

 

 Art. 74.Femeile au dreptul la concediu prenatal sau 

postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi,  în 

condiŃiile legii şi ale contractului colectiv de muncă. 
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  Art. 75. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de 

întrerupere a activităŃii pentru creşterea copilului se va face pe 

acelaşi post. 

 

 Art. 76.Este interzisă desfacerea contractului individual de 

muncă angajaŃilor instituŃiei în perioada cât se află în plata de 

asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă. 

  Femeile cu copii în întreŃinere, precum şi cele cu probleme 

sociale deosebite, la competenŃă egală, vor fi protejate în cazul în 

care se propune reducerea de personal. 

 

CAPITOLUL VII 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

 Art. 77. PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii  

perfecŃionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaŃi. 

 

 Art. 78. Identificarea posturilor pentru care este necesară 

formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului 

anual şi controlul aplicării  acestuia se vor face de conducerea 

instituŃiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a 

salariaŃilor se suportă de instituŃie. 

 

 Art. 79. În cazul în care un salariat identifică un curs de 

formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un 
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terŃ, conducerea instituŃiei va analiza cererea, rămânând la 

aprecierea acesteia dacă şi în ce condiŃii va suporta 

contravaloarea cursului. 

 

 Art. 80. SalariaŃii care au încheiat acte adiŃionale la 

contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, 

vor putea fi obligaŃi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, 

cu excepŃia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă 

părăsesc instituŃia din motive imputabile lor înainte de împlinirea 

unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor. 

 

 Art. 81.SalariaŃii instituŃiei pot urma cursuri de specializare 

sau de perfecŃionare, ori programe de specializare, în Ńară sau în 

străinătate, la propunerea conducerii instituŃiei. Cei care urmează 

o formă de specializare sau de perfecŃionare cu o durată mai mare 

de 3 luni şi primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt 

obligaŃi să se angajeze în scris că vor lucra cel puŃin 3 ani în cadrul 

instituŃiei  după absolvirea cursurilor. 

 Rezultatele obŃinute la cursurile  de perfecŃionare de către 

salariaŃii  instituŃiei  pot fi avute în vedere la evaluarea anuală a 

activităŃii acestora. 
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CAPITOLUL VIII 

OBLIGAłII ŞI RESPONSABILITĂłI 

 

 Art. 82.AngajaŃii instituŃiei sunt obligaŃi să-şi desfăşoare 

activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă 

de prejudecăŃi, corupŃie, abuz de putere şi presiuni politice a 

tuturor obligaŃiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor 

instituŃiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al 

municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 83.AngajaŃii instituŃiei sunt obligaŃi sa-şi îndeplinească 

cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios 

atribuŃiile ce le revin din funcŃia pe care o deŃin, precum şi 

atribuŃiile ce le sunt delegate şi să se abŃină de la orice fapte care 

ar putea să aducă prejudicii instituŃiei. 

 

 Art .84. AngajaŃii instituŃiei au obligaŃia ca în exercitarea 

atribuŃiilor ce le revin să dea dovadă de rezervă în manifestarea 

opiniilor politice care nu trebuie să influenŃeze în nici un mod 

imparŃialitatea lor în exercitarea atribuŃiilor ce le revin. 

 

 Art. 85.Orice angajat al instituŃiei, indiferent de funcŃia pe 

care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi 

sunt încredinŃate. El este obligat să se conformeze dispoziŃiilor 

date de superiorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu 
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excepŃia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziŃii sunt 

ilegale. În asemenea cazuri refuzul trebuie motivat în scris, iar 

dacă persoana care a dat dispoziŃia stăruie în executarea 

acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaŃie 

dispoziŃia va fi executată de cel care a primit-o. 

 Personalul cu funcŃii de conducere răspunde pentru 

dispoziŃiile pe care le dă angajaŃilor din subordine.  

 

 Art. 86.SalariaŃii instituŃiei au obligaŃia să păstreze secretul 

de stat şi secretul de serviciu, în condiŃiile legii, să păstreze 

confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei. 

 

 Art. 87.AngajaŃilor instituŃiei le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alŃii, în 

considerarea funcŃiei lor, daruri sau alte avantaje. 

 

 Art. 88.SalariaŃii instituŃiei sunt obligaŃi să colaboreze pentru 

aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se 

suplinească în serviciu, în caz de absenŃă, în cadrul specialităŃii 

lor, potrivit dispoziŃiilor şefului ierarhic. 

 

 Art. 89.Prin întregul lor comportament şi prin Ńinută, angajaŃii 

instituŃiei sunt obligaŃi să se arate demni de consideraŃia şi 

încrederea pe care o impune poziŃia lor oficială şi să se abŃină de 
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la orice acte de natură să compromită prestigiul funcŃiei pe care o 

deŃin, precum şi al instituŃiei. 

 

CAPITOLUL IX 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAłILOR INSTITUłIEI 

 

 Art. 90.Încălcarea de către angajaŃii instituŃiei, cu vinovăŃie, 

a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 

contravenŃională, civilă sau penală, după caz. 

 

 Art. 91.(1) Încălcarea cu vinovăŃie a obligaŃiilor de serviciu 

constituie abatere disciplinară şi atrage sancŃionarea disciplinară a 

salariaŃilor. Abaterile şi sancŃiunile disciplinare sunt cele prevăzute 

de legislaŃia în vigoare. 

 (2) La individualizarea sancŃiunii disciplinare se va Ńine 

seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările 

în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie şi consecinŃele 

abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenŃa 

în antacedentele acestuia a altor sancŃiuni disciplinare. 

 (3) SancŃiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după 

cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea 

salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancŃiunea nulităŃii.  
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 (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a 

semna o declaraŃie privitoare la abaterile imputate se 

consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancŃiunea 

poate fi aplicată. 

 (5) Salariatul nemulŃumit se poate adresa instanŃei, pentru a 

contesta sancŃiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără 

temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor 

încălcate. 

 

 Art. 92.Răspunderea contravenŃională a salariaŃilor se 

angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenŃie în 

timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei şi 

de aplicare a sancŃiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie. 

 

  Art. 93.Răspunderea civilă a salariaŃilor se angajează: 

a) pentru pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului instituŃiei; 

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au 

acordat necuvenit; 

c) pentru daunele plătite de instituŃiei, în calitate de comitent, unor 

terŃe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile. 

 

 Art. 94.SalariaŃii răspund şi pentru infracŃiunile săvârşite în 

timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale. 
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 Art. 95.Sindicatele şi salariaŃii recunosc dreptul directorului 

general de a stabili, în condiŃiile legii, răspunderea disciplinară sau 

patrimonială a salariaŃilor care se fac vinovaŃi de încălcarea 

normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituŃiei. 

 

CAPITOLUL X 

RelaŃiile dintre angajator şi sindicate 

 

 Art.96.(1) PărŃile contractante recunosc pentru fiecare 

dintre ele şi pentru salariaŃi în general, libertatea de opinie. 

(2) Liderul organizaŃiei sindicale cu personalitate juridică 

din unitate, în calitate de salariat, are dreptul la reducerea 

programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile plătite de unitate 

pentru activităŃi sindicale (Legea 54/2003 cu privire la sindicate). 

(3) Aceste zile vor fi folosite cu anunŃarea în prealabil a 

conducerii ADP Sector 1. 

(4) Pentru ceilalŃi membri aleşi în conducerea sindicatului, 

numărul beneficiarilor de reducere a timpului de lucru în condiŃiile 

descrise la alin 1 şi 2, este de 4 (exclusiv liderul sindical) iar 

durata reducerii pentru fiecare în parte este: 

 -vicepreşedinte 4 zile; 

 casier   2 zile; 

(5) Aceste zile vor fi acordate numai de către 

Preşedintele sindicatului, avănd obligaŃia să anunŃe despre acest 

lucru în prealabil conducerea unităŃii. 



 517

(6) Zilele de reducere a programului lunar plătite de 

unitate se pot acorda şi prin cumul, prin hotărârea Comitetului 

Executiv al Sindicatului pusă de comun acord în prealabil cu 

conducerea unităŃii şi numai atunci când acest lucru este 

necesar. 

 

 Art. 97 În termen de maximum 30 de zile de la 

înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă, se întocmeşte de 

către angajator Regulamentul De Ordine lnterioara, cu 

informarea sindicatului, care are obligaŃia să sprijine conducerea 

în respectarea acestuia. 

 

 Art. 98.Angajatorul va asigura în mod gratuit spaŃii pentru 

desfăşurarea activităŃii sindicale, cu mobilierul adecvat, 

posibilitatea de multiplicare a materialelor pentru activităŃile 

sindicale, mijloace de comunicaŃie din dotarea unităŃii, precum şi 

alte mijloace necesare desfăşurării activităŃii sindicale, toate 

acestea cu aprobarea Directorului General. 

 

 Art. 99.Angajatorul acceptă să reŃină cotizaŃia membrilor 

de sindicat, pe statul de plată şi să vireze lunar sumele 

respective în contul bancar al sindicatului. Sindicatul se obligă să 

anunŃe contul bancar, şi lunar să predea şi eventual să rectifice, 

la Compartimentul Financiar- Contabilitate, listele cu salariaŃii 

membrii de sindicat. 
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 ReŃinerea cotizaŃiei sindicale, pe statul de plată se va face 

pentru fiecare membru de sindicat în parte, după prezentarea de 

către sindicat a acordului scris al acestuia, din care să reiasă că 

este de acord cu această operaŃiune financiară. 

 Întreaga răspundere pentru această operaŃiune revine 

exclusiv sindicatului şi reprezentanŃilor acestuia. 

 

 Art. 100.Directorul General sau împuternicitul legal al 

acestuia poate invita reprezentanŃii sindicatului la şedinŃele 

conducerii unităŃii. 

 Conducerea şi sindicatul îşi vor comunica reciproc şi în 

timp util hotărârile lor privind toate problemele importante în 

domeniul relaŃiilor de muncă. 

 

 Art. 101.Angajatorul recunoaşte dreptul reprezentanŃilor 

organizaŃiilor sindicale la care Sindicatul este afiliat, de a verifica 

la locul de muncă, în conformitate cu legea, după aprobarea 

Directorului General, modul în care sunt respectate drepturile 

salariaŃilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul 

A.D.P. Sector 1. 

 

 Art. 102.Unitatea nu va angaja salariaŃi permanenŃi, 

temporari sau cu program parŃial în perioada declanşării sau 

desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă 

ale salariaŃilor aflaŃi în conflict. 
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 Prevederile alineatului anterior se suspendă în momentul în 

care acŃiunea salariaŃilor a fost declarată ilegală de către 

instanŃele judecătoreşti competente. 

 

 Art. 103.La nivel de unitate pentru analiza abaterilor 

disciplinare se constituie Comisia de Disciplină. AtribuŃiile şi 

Regulamentul de FuncŃionare al Comisiei se vor stabili prin 

Regulamentul Intern. 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZITII FINALE 

 

 Art. 104.Anexele 1-6,  fac parte integrantă din prezentul 

contract 

. 

 Art. 105.În toate subdiviziunile unităŃii, drepturile şi 

obligaŃiile de serviciu ale salariaŃilor prevăzute în prezentul 

contract, se aduc la cunoştinŃa salariaŃilor de către conducătorul 

locului de muncă cu sprijinul reprezentanŃilor sindicatului. 

 

 Art. 106.În cazul în care o prevedere a prezentului contract 

devine nulă, restul contractului îşi păstrează valabilitatea. 

 

 Art. 107.Executarea contractului colectiv de muncă este 

obligatorie pentru părŃi. 
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 Art. 108.Drepturile prevăzute în contractele individuale de 

muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de 

muncă. 

 

 Prevederile contractelor individuale de muncă existente la 

data intrării în vigoare a prezentului contract de muncă vor fi puse 

de acord cu prevederile acestuia. 

 

 Art. 109. Drepturile de care salariatii urmeaza sa 

beneficieze, conform prezentului contract colectiv de munca,  vor fi 

acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat anual, potrivit legii. 

 

 Art. 109. Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat 

la data de______________, la sediul A.D.P. Sector 1 si va intra în 

vigoare in momentul înregistrării lui, de către una din părŃi la 

DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului 

Bucureşti, urmand a fi adus la cunoştinŃa salariaŃilor, prin afişarea 

în instituŃie si în locurile convenite cu sindicatele. 

 

 Art. 110.La data înregistr’rii prezentului contract colectiv de 

muncă la D.M.S.S.F., îşi încetează aplicabilitatea contractul 

colectiv de muncă anterior, înregistrat la D.M.S.S.F. sub nr. 

4639/26.07.2006. 
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 Art. 111. Prevederile prezentului contract se completează cu 

dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare , Legii nr.130/1996, privind contractul 

colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi cu alte acte normative aplicabile angajaŃilor 

contractuali. 

 

DIRECTOR GENERAL SINDICATUL LIBER 

INDEPENDENT 

SOLIDARITATEA 

Eugen Milea Preşedinte Ginghina Zanet 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE 

UMANE 

SINDICATUL LIBER 

RAMURIS 

Drăgan Eugen Preşedinte Muhulică George 

 

ŞEF SERVICIU JURIDIC 

 

 

Daniel Andronie 
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Anexa nr. 1 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

COMISIEI PARITARE 

 

1) Comisia paritară a A.D.P. Sector 1, va fi compusă din 

câte un număr egal de reprezentanŃi ai părŃilor: 3 persoane din 

fiecare parte. 

 a) Membrii Comisiei Paritare desemnaŃi de părŃile semnatare 

sunt: 

 

  Unitate : Director General 

    Şef Serv. Juridic 

    Şef Serv. Resurse Umane 

    Şef Sectie Drumuri  

    Şef Sectie Spatii Verzi 

    Şef Sectie Mecanizare Transporturi  

    Şef Birou ProtecŃia Muncii/PSI 

  Sindicat : Preşedinte  

    Vicepreşedinte 

 

 b) Membrii titulari pot fi supliniŃi sau înlocuiŃi de alŃi angajaŃi, 

nominalizaŃi de sindicat, respectiv de conducare. 
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2) În cazuri deosebite, sindicatele din A.D.P. Sector 1 pot 

solicita participarea unui observator din partea federaŃiei sindicale 

la care este afiliat (Legea nr.54/2003 cu privire la sindicate, art.31), 

care participă cu drept la cuvânt, fără drept de vot. 

3) Comisia Paritară se va întruni la cererea oricăruia dintre 

mambrii săi, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la formularea 

cererii. 

Comisia va adopta hotărâri valabile prin consens în prezenŃa a ¾ 

din numărul total al membrilor săi. 

4) Comisia va fi prezidată prin rotaŃie, de către un 

reprezentant al fiecărei părŃi, ales la şedinŃa respectivă. 

5) Hotărârea adoptată potrivit art.3 are putere obligatorie 

pentru părŃile contractante. Hotărârea poate fi atacată numai prin 

căile legale, potrivit Codului Muncii şi Contractului Colectiv de 

Muncă. 

6) Secretariatul comisiei va fi asigurat prin consilierul juridic 

al unităŃii. 
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Anexa nr. 2 

 

ECHIPAMENTUL DE PROTECłIE ŞI  

ECHIPAMENTULUI DE LUCRU CE SE ACORDĂ 

PERSONALULULUI ANGAJAT LA  A.D.P. SECTOR 1 

 
Nr. 
Crt
. 

FuncŃia  Echipament de protecŃie 
Termen de 

utilizare  Echipament de lucru 

1.  
 

 
 
 
Asfaltator 

Bocanci  
Cască de protecŃie 
Ochelari de protecŃie 
Vestă avertizoare 
Mănuşi (palmare) 
Genunchere  
Bocanci cu talpă de lemn 
Mască de protecŃie 
ÎncălŃăminte de vară 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Salopetă simplă 
Pelerină  

1/12 
1/48 
1/12 
1/6 

1/6(1/3) 
1/6 
1/18 
1/6 
1/12 
1/24 
1/12 
1/12 

Capişon 
Costum vătuit 
Cisme cauciuc 
 

  Ochelari de protecŃie 1/12 Cisme ptr.apă şi noroi 
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2. 

 
 
 
Pavatori  

Vestă avertizoare 
Mănuşi (palmare) 
Genunchere  
ÎncălŃăminte de vară  
Mască de protecŃie 
Bocanci  
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Salopetă simplă 
Pelerină  
Bocanci cu talpă de lemn 

1/6 
1/6(1/3) 

1/6 
1/12 
1/6 
1/12 
1/24 
1/12 
1/12 
1/18 

Costum vătuit 
Capişon  

 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
Floricultor – 
Peisagist  

 
ÎncălŃăminte de vară  
Pelerină 
Vestă avertizoare 
Mănuşi (palmare) 
Salopetă  
Cisme ptr.apă şi noroi 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Bocanci  

 
1/12 
1/12 
1/6 

1/6(1/3) 
1/12 
1/12 
1/24 
1/12 

 

 
 

4. 
 
 

 
 
Mecanic auto 
 
 

Salopetă  
Bocanci  
Cisme ptr.apă şi noroi 
Pelerină  
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Cască de protecŃie 

1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/24 
1/48 
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Ochelari de protecŃie 
Mănuşi (palmare) 

1/12 
1/6(1/3) 

 
 

5. 

 
 
Îngrijitoare  

Halat  
ÎncălŃăminte de vară 
Bocanci  
Pelerină  
Cisme ptr.apă şi noroi 
Mănuşi menaj 

1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/3 

 

 
 

6. 

 
 
Tractorist-
rutierist sau 
şofer 

Salopetă simplă 
Bocanci  
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Pelerină 
Cisme cauciuc(în funcŃie de 
utilajul folosit) 
Vestă avertizoare  

1/12 
1/12 
1/24 
1/12 
1/12 

 
1/6 

 

 
7. 

 
Magaziner  

Halat 
Mănuşi  
Vestă vătuită 

1/12 
1/12 
1/18 

Scurtă îmblănită 

 
8. 

 
Portar  

Bocanci 
Pelerină 
Şubă lungă / scurtă 
Uniformă personalizată 

1/12 
1/12 
1/48 
1/18 

 

 
 
 

 
 
 

Cască de protecŃie 
Bocanci cu talpă cauciuc 
Mănuşi electroizolante 

1/48 
1/12 
1/36 

Scurtă impermeabilă cu 
glugă 
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9. Electrician de 
întreŃinere   
 
 

Salopetă simplă 
Centură siguranŃă(inv.secŃie) 
Cisme electroizolante 
Pelerină 
Scurtă îmblănită(matlasată) 

1/12 
1/36 
1/24 
1/12 
1/24 

   
 

10. 

 
 
Electrician auto 

Cască de protecŃie 
Bocanci 
Ochelari protecŃie 
Salopetă electrician/antiacidă 
Mănuşi cauciuc 
Pelerină 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Mănuşi (palmare) 

1/48 
1/12 
1/12 
1/12 
1/6 
1/12 
1/24 

1/6(1/3) 

 

 
11. 

 
Impiegat de 
mişcare auto 
 

Pelerină 
Bocanci 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Vestă avertizoare 

1/12 
1/12 
1/24 
1/6 

 
 
 
 

 
12. 

 
 
 

Sudor 
electric/autogen 
inclusiv ajutor de 
sudor  

Cască de protecŃie 
Mănuşi tip sudor  
Mască de protecŃie 
ŞorŃ lung cu pieptar 
Jambiere 
Centură siguranŃă(inv.secŃie) 
Ochelari de protecŃie 
Cotiere 

1/48 
1/12 
1/6 
1/12 
1/12 
1/36 
1/12 
1/12 

Costum vătuit 
Capişon 
Bocanci 
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Genunchere  
Salopetă simplă 
Cisme electroizolante 

1/12 
1/12 
1/24 

 
 
 
 
 

 
 

13. 

 
 
Tinichigiu auto 
(carosier) 

Ochelari de protecŃie 
Mănuşi protecŃie(palmare) 
ŞorŃ lung cu pieptar 
Bocanci  
Salopetă simplă 

1/12 
1/6(1/3) 

1/24 
1/12 
1/12 

Scurtă impermeabilă  
Costum vătuit 
Cisme ptr.apă şi noroi 

 
 
 

14. 

 
 
Tâmplar manual 
universal 

Cască de protecŃie 
Ochelari de protecŃie 
Mănuşi (palmare) 
ŞorŃ de protecŃie 
Bustieră de protecŃie 
Salopetă simplă 
Bocanci  
Mască protecŃie 

1/48 
1/12 

1/6(1/3) 
1/24 
1/24 
1/12 
1/12 
1/6 

Vestă vătuită 

 
 
 

15. 

 
 
 
Preparator asfalt 

Ochelari de protecŃie 
Cască de protecŃie 
ŞorŃ de protecŃie 
Mănuşi (palmare) 
Pelerină 
Salopetă simplă 
ÎncălŃăminte de vară 

1/48 
1/12 
1/12 

1/6(1/3) 
1/12 
1/12 
1/12 

Scurtă impermeabilă cu 
glugă 
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Bocanci cu talpă de lemn 
Mască protecŃie 

1/24 
1/6 

 
 
 

16. 

 
 
Macaragiu  

Cască de protecŃie 
Mănuşi electroizolante 
Bocanci 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Pelerină  
Salopetă simplă 
Vestă avertizoare 

1/48 
1/12 
1/12 
1/24 
1/12 
1/12 
1/6 

Costum vătuit 
 
 
 
 
 
 

 
17. Strungar  

 
 
 

Salopetă rezistentă la uzură 
Ochelari de protecŃie 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Bocanci  
Mănuşi (palmare) 
 

1/12 
1/24 
1/24 
1/12 

1/6(1/3) 

 
 
 
 
 

 
18. 

 
 
 

 
Muncitor 
necalificat 
 
 
 
 

Salopetă simplă 
Bocanci 
Pelerină 
Vestă avertizoare(în funcŃie 
de locul de muncă) 
Mănuşi/palmare(în funcŃie de 
locul de muncă) 
Scurtă îmblănită(matlasată) în 
funcŃie de locul de muncă) 

1/12 
1/12 
1/12 
1/6 

 
 

1/6(1/3) 
 

1/24 
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Cisme ptr.apă şi noroi 1/12 
 
 

19. 

 
 
Lăcătuş  

Salopetă 
Bocanci 
Mănuşi(palmare) 
Pelerină  
Scurtă îmblănită(matlasată) 

1/12 
1/12 

1/6(1/3) 
1/12 
1/24 

 

 
 

20. 

 
 
Vopsitori  

Salopetă simplă 
Bocanci 
Mănuşi (palmare) 
Ochelari de protecŃie 
Mască contra gazelor  
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Pelerină  
Mască protecŃie 

1/12 
1/12 

1/6(1/3) 
1/24 

Inv.secŃie 
1/24 
1/12 
1/6 

 

 
 

21. 

 
 
Zidar / Zugrav 

Salopetă simplă 
Bocanci  
Cisme ptr.apă şi noroi 
Mănuşi (palmare) 
Scurtă îmblănită(matlasată) 

1/12 
1/12 
1/12 

1/6(1/3) 
1/24 

 

22. 
 
 

 
Maistru /  
şef atelier 

Salopetă/ halat 
Bocanci 
Pelerină 
Scurtă îmblănită(matlasată) 

1/12 
1/12 
1/12 
1/24 

 
 
 
 

 
 

 
Instalator sanitar 

Salopeta simpla 
Bocanci 

1/12 
1/12 
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23. 

 
 
 

si gaze Manusi (palmare) 
Scurta imblanita(matlasata) 
Cisme pt.apa si noroi 
Pelerina 
Masca protectie 

1/6(1/3) 
1/24 
1/12 
1/12 
1/6 

24. 

Drujbist/ 
Lucrători utilaje 
SpaŃii Verzi 

Cisme apă şi noroi 
Salopetă simplă 
Bocanci  
ÎncălŃăminte vară 
Pelerină  
Vestă avertizoare 
Ochelari protecŃie 
Mănuşi ( palmare) 
Scurtă îmblănită(matlasată) 
Cască protecŃie(inv.secŃie) 
Coardă (legătură)(inv.secŃie) 
Centură siguranŃă(inv.secŃie) 

1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/6 
1/24 

1/6 (1/3) 
1/24 
1/48 
1/36 
1/36 

 

  

ÎNTOCMIT, 

BIROU PROTECłIA MUNCII 
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 Anexa nr. 3 
 

NIVELUL DE SALARIZARE A PERSONALULUI 
 ANGAJAT LA A.D.P. SECTOR 1 

DE LA 01.02.2006 

 
FuncŃie, meserie Nivel de 

studii 
Salariu de bază 

Minim  Maxim  

1 2 3 4 
Inspector de specialitate I A S 459 950 

I S 451 893 
II S 444 729 
III S 435 661 
Deb. S 414 -  

Subinginer  I A SSD 444 675 

I SSD 435 583 
II SSD 427 525 
Deb.  SSD 392 - 

Consilier juridic I A  S 548 1.059 
I S 499 950 

II S 451 839 
III S 444 729 
IV S 435 634 
Deb. S 414 - 

Referent, Inspector I A  M 444 620 
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I M 435 579 
II M 427 523 
III M 419 482 
Deb. M 390 - 

Secretar, Dactilograf  I M 385 447 
II M 388 407 
Deb. M 369 - 

Casier, Magazioner I M 395 498 
FuncŃionar, Arhivar I M 404 487 

II M 395 447 

III M 388 407 
Deb. M 369 - 

Administrator  I M 404 566 
Maistru  I MTM 395 550 

II MTM 388 510 
Muncitor calificat I G 426 538 

II G 418 510 
III G 411 475 
IV G 404 447 
V G 395 412 
VI G 388 404 

Muncitor necalificat  G 381 395 
 
Notă : 
Nivel studii, limite salarii şi limite coeficienŃi ierarhizare, conform Legii 154/1998, OrdonanŃei 2/2000, 
OrdonanŃei 24/2000, OrdonaŃei 250/2000, O.G. 3/2006. 
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  Anexa nr. 4  
 

CATEGORIILE DE PERSONAL ŞI CUANTUMURILE SPORURLOR SALARIALE ACORDATE  
 

1. SPORURI ACORDATE TUTUROR ANGAJATILOR A.D.P. SECTOR 1 
 
- spor de vechime  : între 3 si 5 ani               5% 
           între 5 şi 10 ani            10% 
           între 10 şi 15 ani            15% 
           între 15 şi 20 ani                       20% 
           peste 20 de ani            25 % 
 
- spor de fidelitate şi loialitate : 0-2 ani              0 %    
      2-5 ani             6 % 
       5- 10 ani           12 % 
      10-15 ani           18 % 
    peste 15 ani                      24 % 
- spor pentru muncă suplimentară prestată, în cazul în care nu se poate compensa cu ore libere plătite 
- 75 % din salariul de bază pentru primele 2 ore 
- 100% din salariul de baza pentru orele următoare, precum şi pentru orele lucrate în zilele de repaus 
săptămânal ăi sărbători legale. 
- prima de vacanŃă egală cu un salariu de bază 
- prima de sărbători (Paşte şi Crăciun) echivalenŃa cu un salariu brut 
- premiu de 1 Iunie pentru fiecare copil minor al angajatului 
- premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu) 
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2. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI  TESA 
- spor pentru activităŃi de arhivă                 5 % 
- spor pentru depăşirea valorilor maxime admise ale densităŃi  de putere ale câmpului electromagnetic 
la sediul din Bd.Poligrafiei nr. 4( numai pentru angajaŃii care îşi desfăşoară activitatea în acest sediu        
10 % 
- spor de reprezentare acordat trimestrial (în prima lună a fiecărui trimestru ) echivalent cu un salariu 
de încadrare 
 
3. SPORURI ACORDATE PERSONALULUI CARE îŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN CONDIłII 
DE MUNCĂ DEOSEBITE 
 
- şef secŃie drumuri                             15% 
- maistru drumuri                  15% 
- inspector drumuri      15% 
- muncitori drumuri      15% 
- şef secŃie spaŃii verzi                                        10% 
- şef secŃie producŃie material dendro-floricol   10% 
- inspector spaŃii verzi       10% 
- maistru spaŃii verzi                                                                10% 
- muncitori spaŃii verzi                                                            10% 
- sofer autovidanje                                                                     30% 
- sofer macara                                                    30% 
- şofer autobasculantă                                        20% 
- şofer autogunoieră                                                                   20% 
- şofer autocontainer                                         20% 
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- mecanici utilaje                                                         20% 
- şoferi autostropitoare şi autoturisme                                            10% 
- mecanici reparaŃii, utilaje şi recipiente de colectat şi transportat gunoi                10% 
- tractorişti                                                                                                                20% 
- şef secŃie mecanizare- transport                                                                            10% 
- angajaŃii care vulcanizeazş cauciuc la cald                                    5% 
- personalul care curăŃă WC-urile şi încasează taxele pentru folosirea acestora     10%  
- personalul TESA inclus în program pentru perioada de deszăpezire          30% 
- şoferii care deservesc utilaje de deszăpezire şi sunt incluşi în program        30% 
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Anexa nr.5 

 

ECHIPAMENTUL DE PROTECłIE CE SE ACORDĂ 

PERSONALULUI PARTICIPANT LA ACłIUNI ŞI PROGRAME SPECIFICE 

 

Nr. 

crt 
ARTICOL 

DURATA  DE 

FOLOSINłĂ 

1.  PELERINĂ 1/12 

2.  SCURTĂ ÎMBLĂNITĂ 1/24 

3.  BOCANCI 1/12 

4.  CĂCIULĂ 1/24 

5.  VESTĂ AVERTIZOARE 1 / 6 

6.  MĂNUŞI 1/24 
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Anexa nr.6 
 

MATERIALE IGIENICO-SANITARE CE SE ACORDĂ  
PERSONALULUI ANGAJAT LA A.D.P. SECTOR 1 

 
1. Procesele de muncă ce se desfăşoară în 

condiŃii de contact cu praf, care produc 
murdărirea mâinilor. 

săpun – lunar 
periuŃă de unghii – 1 la 3 luni     unguent – 1 la 

3 luni 
prosop – 1 la 6 luni 

2. Procesele de muncă care au loc în condiŃii 
de contact cu unele substanŃe iritante 

asupra pielii 

săpun – lunar 
unguent – lunar 

periuŃă de unghii – 1 la 3 luni 
prosop – 1 la 6 luni (în cazul în care se dau 

lavete, se vor da 5 buc. lunar) 
3. Locuri de muncă cu zgomot care poate 

afecta auzul 
căşti antizgomot sau antifoane 

4. Locuri de muncă în care sunt prezente 
pulberi care pot pătrunde în organism pe 

cale respiratorie 
 

măşti adecvate protecŃiei căilor respiratorii 

 
1.Alcool sanitar; 
2.Comprese sterile; 
3.Faşă medicală; 
4.Vată medicinală 
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5.Leocoplast   
6.Tinctură de iod in sticluŃe cu dop şlefuit; 
7.Tetraciclină unguent; 
8.Nafa-Gal 
9.Algocalmin; 
10.Oximed; 
11.Saprosan tablete; 
12.Scobutil; 
13.Aspirină tamponată; 
14.Rivanol; 
15.Apă oxigenată; 
16.Garou 
17.Fluocinolon ung. 
18.Măşti de praf 
19.Mănuşi chirurgicale 
20.Dicarbocalm 
21.Colebil  
22.Extraveral  
 
NOTĂ : 

Materialele  igienico-sanitare se acordă conform Legii nr.90 / 1996 
 


