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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 DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 şi al DirecŃiei Resurse Umane; 

 łinând seama de Raportul 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 nr. 

63/1999 privind înfiinŃarea DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 

1; 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României 

nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃii cu publicul, 

modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1487/2005, 

anexa 1, pct.A.III, lit.”a”, autorităŃile administraŃiei publice centrale 

şi locale au obligaŃia luării de măsuri privind implementarea 

sistemului de management al calităŃii, respectiv al procesului de 
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certificare a calităŃii serviciilor ISO 9001, pentru serviciile către 

cetăŃeni; 

 În temeiul art .45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.”e” şi art. 115, 

alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, conform Anexei 

nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Celelalte hotărâri privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale DirecŃiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 îşi încetează 

valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. 

 



 6

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 

General Bucureşti  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 148/29.05.2007                  
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   Anexa nr.2 

 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 148 /29.05.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

STAT DE FUNCłII 

pentru DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

elaborat conform prevederilor Legii nr.188/1999, republicata, O.U.G. nr. 6/2007 şi O.U.G.nr. 10/2007 

si ale Hotararii nr. 388/16.11.2006, modificate parŃial prin prezenta hotărâre 

 

FUNCłIA Clasa Grade 
profesionale Treaptă 

Număr 
funcŃii 
publice 

IndemnizaŃia de 
conducere în 

procente 

0 1 2 3 4 5 6 

De conducere De execuŃie      

DIRECTOR 
EXECUTIV CONSILIER I SUPERIOR 1 1 50% 
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DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT 

CONSILIER I SUPERIOR 1 
1 

40% 

ŞEF 
SERVICIU 

CONSILIER I SUPERIOR 1 10 30% 

ŞEF 
SERVICIU 

CONSILIER I SUPERIOR 2 2 30% 

ŞEF 
SERVICIU 

CONSILIER      
JURIDIC 

I SUPERIOR 1 1 30% 

ŞEF BIROU CONSILIER      
JURIDIC 

I SUPERIOR 1 1 25% 

ŞEF BIROU CONSILIER I SUPERIOR 1 7 25% 

ŞEF BIROU CONSILIER I SUPERIOR 2 1 25% 

ŞEF BIROU CONSILIER I SUPERIOR 3 2 25% 

ŞEF BIROU CONSILIER I ASISTENT 1 1 25% 

ŞEF BIROU AUDITOR I SUPERIOR 2 1 25% 

ŞEF BIROU CONSILIER I SUPERIOR 3 1 25% 

 AUDITOR I SUPERIOR 3 2  

 AUDITOR I PRINCIPAL 3 2  
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 AUDITOR I ASISTENT 3 1  

 CONSILIER I SUPERIOR 1 17  

 CONSILIER I SUPERIOR 2 1  

 CONSILIER I SUPERIOR 3 1  

 CONSILIER I ASISTENT 1 1  

 CONSILIER I ASISTENT 3 1  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I PRINCIPAL 1 5  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I PRINCIPAL 2 1  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I PRINCIPAL 3 3  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I SUPERIOR 1 1  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I SUPERIOR 2 2  

 CONSILIER 
JURIDIC 

I DEBUTANT  1  

 INSPECTOR I SUPERIOR 1 7  
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 INSPECTOR I SUPERIOR 2 2  

 INSPECTOR I SUPERIOR 3 4  

 INSPECTOR I PRINCIPAL 1 21  

 INSPECTOR I PRINCIPAL 2 5  

 INSPECTOR I PRINCIPAL 3 11  

 INSPECTOR I ASISTENT 1 3  

 INSPECTOR I ASISTENT 2 12  

 INSPECTOR I ASISTENT 3 10  

 INSPECTOR I DEBUTANT  2  

 REFERENT DE 
SPECIALITATE 

II SUPERIOR 1 1  

 REFERENT DE 
SPECIALITATE 

II PRINCIPAL 2 1  

 REFERENT III SUPERIOR 1 67  

 REFERENT III SUPERIOR 2 14  

 REFERENT III SUPERIOR 3 8  

 REFERENT III PRINCIPAL 1 17  
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 REFERENT III PRINCIPAL 2 20  

 REFERENT III PRINCIPAL 3 13  

 REFERENT III ASISTENT 1 6  

 REFERENT III ASISTENT 2 6  

 REFERENT III ASISTENT 3 19  

 REFERENT III DEBUTANT  3  

TOTAL     320  

DIRECTOR EXECUTIV Sef Birou Resurse Umane 

SIMONA HAMZA Gabriela Boboc 

Functii contractuale 

 
FUNCłIA 

 
Gradul 

sau 
treapta 

profesională 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

IndemnizaŃia de 
conducere in 

procent De execuŃie De conducere 

0 1 2 3 4 5 
      
INSP.SPECIAL. ŞEF 

SERVICIU 
IA S 1 30% 
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INSPECTOR  IA M 1  
REFERENT  I M 4  
      
MAGAZINER  I M 2  
ŞOFER   M 3  
ÎNGRIJITOR  I  5  
MUNC.CALIF.  I  9  
MUNC.CALIF.  II  1  
MUNC.CALIF.  VI  3  
Total funcŃii 
contractuale 

   29  

 

Total Functii în DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 1       349 

 

DIRECTOR EXECUTIV Şef Birou Resurse Umane 

SIMONA HAMZA Gabriela Boboc 
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    Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local 

                        nr. 148/23.05.2007 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

  Adrian Oghină 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

AL DIRECłIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

  

 Art. 1. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

funcŃionează în baza Hotărârii nr. 333/1999 privind aprobarea 

Protocolului - cadru şi a acŃiunilor de predare – preluare a 

exercitării de către consiliile judeŃene, consiliile locale şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, a atribuŃiilor prevăzute de Legea 

nr.189/1998 privind finanŃele publice locale şi a Hotărârii nr. 

63/07.10.1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, ca serviciu public 

de interes local, cu personalitate juridică, finanŃată integral de la 

bugetul local al sectorului 1. 

 

 Art. 2. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, prin 

serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi 

taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanŃelor bugetare, 

constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor 
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contribuabililor persoane fizice şi juridice, soluŃionarea 

obiecŃiunilor. 

 

 Art. 3. Şefii compartimentelor DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 conduc, îndrumă şi controlează activitatea 

personalului din subordine, asigurând, în termenul legal, realizarea 

lucrărilor şi calitatea acestora, precum şi disciplina la locul de 

muncă. 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuŃiilor şi 

sarcinilor ce îi revin, DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 

are următoarea structură organizatorică: 

conducerea DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

compartimentele funcŃionale: 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I;    

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II; 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III; 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV; 

Biroul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice 1; 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice; 

Serviciul de Executare a CreanŃelor Bugetare; 

Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice; 

Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice; 
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Serviciul Taxe Locale; 

Serviciul Contabilitate; 

Serviciul Buget Financiar; 

Biroul Colectare Impozite şi Taxe; 

Biroul Buget Salarizare; 

Biroul AchiziŃii; 

Serviciul Administrarea Sistemului Informatic; 

Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi PlăŃi Electronice; 

Biroul ComunicaŃii de Date şi Depanare Hardware; 

Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii si Mass Media; 

Serviciul Administrativ Aprovizionare; 

Serviciul Juridic; 

Biroul Resurse Umane; 

Biroul EvidenŃă Informatizată; 

Biroul Gestiune Arhivă; 

Biroul Audit Public Intern; 

Biroul Control Intern; 

Biroul Managementul Calitatii 

Seviciul Securitatea, ProtecŃia Muncii şi P.S.I.;  

c) comisii: 

Comisia de achiziŃii; 

Comisia de examinare şi angajare a persoanelor care candidează 

pentru ocuparea posturilor vacante organizată in temeiul H.G.R. 

nr.1087/2001; 

Comisia de disciplină si Comisia paritara organizată în temeiul 

H.G.. nr.1210/2003; 
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 Activitatea comisiilor mai sus menŃionate îşi desfăşoară 

activitatea conform prevederilor legale în vigoare, (vezi 

organigrama anexată).  

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUłII 

 

 Art. 5. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are 

atribuŃii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi 

încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor 

locale. 

 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTELOR 

 Art. 6. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 este 

condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct. 

 

A. Directorul executiv are următoarele atribuŃii şi răspunderi: 

- organizează şi controlează activitatea instituŃiei; 

- coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: 

Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Serviciul 

Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse 

Umane cu Serviciul Securitatea, ProtecŃia Muncii şi P.S.I., Biroul 

EvidenŃă Informatizată şi Arhivă Biroul Gestiune Arhivă şi Audit 

Public Intern, Serviciul Asigurarea Sistemului Informatic; Biroul 

Prelucrarea Automată a Datelor şi Plati Internet; Biroul ComunicaŃii 

de Date şi depanare Hardware şi comisiile; 

- coordonează, prin intermediul directorului executiv adjunct, 
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activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Executarea 

CreanŃelor Bugetare, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere 

Persoane Fizice I, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere 

Persoane Fizice II, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere 

Persoane Fizice III, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere 

Persoane Fizice IV, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere 

Persoane Juridice, Serviciul Taxe Locale, Biroul Stabilire, 

Constatare si Impunere Persoane Fizice 1; 

- asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele 

normative; 

- asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei 

financiare şi bugetare; 

- organizează munca în cadrul instituŃiei, luând măsuri care să 

asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a 

tuturor lucrărilor; 

- organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaŃionale între 

compartimentele instituŃiei; 

- asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea 

paralelismelor între compartimente, în scopul asigurării eficienŃei 

activităŃii; 

- ia măsuri pentru organizarea, raŃionalizarea şi simplificarea 

muncii compartimentelor funcŃionale prin realizarea prelucrării 

informaŃiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul; 

- răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, 

promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la 

perfecŃionarea profesională a acestuia; 
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- asigură măsurile pentru evaluarea posturilor, întocmirea fişelor 

posturilor, evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale 

angajaŃilor, reevaluarea salariilor de bază ale salariaŃilor în 

condiŃiile prevăzute de reglementările legale în materie; 

- ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaŃi 

a unor abateri privind nerespectarea obligaŃiilor de serviciu şi a 

disciplinei în muncă; 

- aprobă, în condiŃiile legii, efectuarea concediilor de odihnă şi a 

celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine; 

- solicită sprijinul organelor de poliŃie şi al altor organe de control 

de specialitate pentru îndeplinirea atribuŃiilor privind urmărirea silită 

în temeiul titlurilor executorii; 

- soluŃionează obiecŃiunile, răspunde de rezolvarea, în limitele 

competenŃelor stabilite, a cererilor cetăŃenilor sau le îndrumă spre 

rezolvare organelor competente; 

- organizează perfecŃionarea pregătirii profesionale a personalului; 

- poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuŃii ce îi 

revin; 

- poate delega competenta şefilor de servicii din cadrul instituŃiei, 

avandu-se in vedere specificul activitatii ; 

- semnează toate documentele care ies din instituŃie, destinate 

unor terŃe persoane;  

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii.   
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B. Directorul executiv adjunct are următoarele atribuŃii şi 

răspunderi: 

- coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul 

Taxe Locale, Serviciul Executarea CreanŃelor Bugetare, Serviciile 

Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I, II, III, IV, 

Birourile Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice 1, 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice ;  

- aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative 

aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituŃiei şi 

răspunde de realizarea acestora; 

- stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile 

necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul 

fiscal; 

- asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancŃiuni 

disciplinare conform Codului Muncii şi a Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, salariaŃilor din subordine; 

- propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de 

realizarea acestuia; 

- face propuneri pentru stimularea personalului din subordine; 

- face propuneri privind evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale personalului din compartimentele pe care le 

coordonează în mod direct;  

- răspunde de organizarea şi executarea creanŃelor bugetare; 

- răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor; 

- organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a 

persoanelor fizice şi juridice; 
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- urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;   

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- îndeplineşte în condiŃiile legii orice alte atribuŃii. 

 

 Art. 7. Serviciile Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane 

Fizice I, II, III, IV au următoarele atribuŃii principale: 

- realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza 

de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către 

contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri, impozitul pe 

terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, etc.; 

- exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de 

bunuri impozabile asupra veridicităŃii declaraŃiilor de impunere, 

asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul 

impunerile iniŃiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenŃelor de 

impozit stabilite; 

- analizează, soluŃionează şi operează în baza de date cererile de 

scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu; 

- constată contravenŃiile şi aplică sancŃiunile prevăzute de actele 

normative pentru nedepunerea declaraŃiilor de impunere sau 

depunerea acestora peste termen; 

- efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol, 

efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu 

verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina 

persoanelor fizice;  
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- colaborează cu Serviciul Executarea CreanŃelor Bugetare şi 

sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării 

debitelor; 

- verifică documentele privind cererile de restituire în numerar 

privind existenŃa plusului de încasări la unele debite din impozite şi 

taxe, la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de 

date aceste restituiri; 

- întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către 

contribuabil în plus sau eronat la bugetul local; 

- eliberează certificate fiscale; 

- analizează şi soluŃionează contestaŃiile la impozitele şi taxele 

stabilite; 

- vizează autorizaŃiile eliberate conform Legii nr. 300/2004 şi 

calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele 

legale a taxelor datorate; 

- comunică actul de control, contribuabilului supus controlului şi 

după însuşirea de către acesta în situaŃia în care s-au constatat 

diferenŃe de încasat, transmit la Biroul Urmărire, Impunere, 

Executare Silită, titlul de creanŃă bugetară; 

- înştiinŃează contribuabilii, asupra datelor şi comunică la Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Fizice şi Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Juridice, debitele 

constatate în urma actelor de control;   

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate în 

documente; 



 22

- consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraŃiilor de 

impunere şi în orice alte probleme în legătură cu impozitele şi 

taxele locale; 

- întocmeşte documente pe suport material sau magnetic privind 

modificările zilnice efectuate în baza de date; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 8. Biroul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane 

Fizice 1 are următoarele atribuŃii principale: 

- realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza 

de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către 

contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri, impozitul pe 

terenuri , taxa asupra mijloacelor de transport, etc.; 

- exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de 

bunuri impozabile asupra veridicităŃii declaraŃiilor de impunere, 

asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul 

impunerile iniŃiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenŃelor de 

impozit stabilite; 

- comunică actul de control contribuabilului supus controlului şi 

după însuşirea de către acesta în situaŃia în care s-au constatat 

diferenŃe de încasat, transmit la Biroul Urmărire, Impunere, 

Executare Silită, titlul de creanŃă bugetară; 

- înştiinŃează contribuabili, asupra datelor şi comunică la Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Fizice şi Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Juridice, debitele 

constatate în urma actelor de control; 
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- analizează, soluŃionează şi operează în baza de date cererile de 

scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu; 

- constată contravenŃiile şi aplică sancŃiunile prevăzute de actele 

normative pentru nedepunerea declaraŃiilor de impunere sau 

depunerea acestora peste termen; 

- efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol, 

efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu 

verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina 

persoanelor fizice;  

- colaborează cu Serviciul Executarea CreanŃelor Bugetare şi 

sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării 

debitelor; 

- verifică documentele privind cererile de restituire în numerar 

privind existenŃa plusului de încasări la unele debite din impozite şi 

taxe, la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de 

date aceste restituiri; 

- întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către 

contribuabil în plus sau eronat la bugetul local; 

- eliberează certificate fiscale; 

- analizează şi soluŃionează contestaŃiile la impozitele şi taxele 

stabilite; 

- vizează autorizaŃiile eliberate conform Legii nr. 300/2004 şi 

calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele 

legale a taxelor datorate;   
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- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate în 

documente; 

- consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraŃiilor de 

impunere şi în orice alte probleme în legătură cu impozitele şi 

taxele locale; 

- întocmeşte documente pe suport material sau magnetic privind 

modificările zilnice efectuate în baza de date; 

 - îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 9. Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane 

Juridice are următoarele atribuŃii principale: 

- realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi 

taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: 

impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor 

proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau 

silvicultură, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, impozitul pe 

spectacole, taxe speciale etc.; 

- introduce în baza de date a instituŃiei actele de impunere, de 

modificare a masei impozabile şi de scoatere din evidenŃă a 

bunurilor impozabile sau taxabile; 

- analizează şi soluŃionează cererile contribuabililor persoane 

juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, 

plătite în plus sau eronat la bugetul local; 
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-gestionează toate documentele referitoare la impunerea 

contribuabililor persoane juridice; 

- efectuează controlul fiscal, prevăzut în Codul de Procedură 

Fiscală, verificând persoanele juridice din punct de vedere al 

masei impozabile, precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate 

bugetului local;                                         

- comunică actul de control contribuabilului supus controlului şi 

după însuşirea de către acesta în situaŃia în care s-au constatat 

diferenŃe de încasat, transmit la Biroul Urmărire, Impunere, 

Executare Silită, titlul de creanŃă bugetară; 

- înştiinŃează contribuabili, asupra datelor şi comunică la Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Fizice şi Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Juridice, debitele 

constatate în urma actelor de control 

- analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraŃiilor 

privitoare la impunere; 

- analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală 

pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală 

pentru persoane juridice; 

- solicită şi verifică documente, înscrisuri, registre sau evidenŃe 

contabile ale persoanelor juridice controlate, necesare realizării 

obiectului controlului; 

- stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenŃe de 

impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaŃiilor faŃă de bugetul 

local şi calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru 

neplata în termenele legale a impozitelor datorate; 
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- verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în 

perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în 

baza căruia au fost aprobate; 

- asigură aplicarea unitară a legislaŃiei cu privire la impozitele şi 

taxele locale datorate de persoanele juridice; 

- efectuează acŃiuni de control în vederea verificării modului de 

declarare, stabilire, constatare, impunere şi achitare a obligaŃiilor 

de plată către bugetul local, a identificării şi impunerii cazurilor de 

evaziune fiscală; 

- constată contravenŃiile şi infracŃiunile din punct de vedere al 

obligaŃiilor către bugetul local şi ia măsuri, conform legislaŃiei în 

vigoare; 

- analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea 

legislaŃiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra 

problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile 

care se impun; 

- ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de 

specialitate prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor 

stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice; 

- analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri 

în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi 

restituiri de impozite şi taxe, precum şi majorări de întârziere; 

- efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu 

verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina 

persoanelor juridice, rezultatele acŃiunilor de verificare şi impunere, 

măsurile luate pentru nerespectarea legislaŃiei fiscale, cauzele 
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care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de 

care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăŃirea legislaŃiei 

de impozite şi taxe locale; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate în 

documente; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 10. Serviciul de Executare a CreanŃelor Bugetare este 

structurat sub forma a două birouri, şi anume: 

Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice 

Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice 

 

a. Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice -  

- urmăreşte achitarea în termen de către contribuabili persoane 

fizice a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidentă, 

reprezentând impozite, taxe, amenzi etc.; 

- verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, atât de către 

serviciile de constatare persoane fizice I, II, III şi IV din cadrul 

D.I.T.L. cât şi de alŃi emitenŃi de titluri de creanŃă şi confirmă 

primirea debitului, conform dispoziŃiilor legale în vigoare; 

- în situaŃia neachitării creanŃelor bugetare la termenele de plată 

(un an) se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire 

pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură 

cu urmărirea; 



 28

- inspectorii de urmărire sunt obligaŃi să aplice prevederile legale 

de executare a creanŃelor bugetare, în caz contrar, intervenind 

răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare; 

- inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăŃilor debitelor aflate 

în evidenŃă; 

- inspectorii biroului aplică prevederile legale în domeniu; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor la care au acces, în 

conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului 

de serviciu; 

- întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice, 

în conformitate cu prevederile legale; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

b. AtribuŃiile Biroului Urmărire, Încasare şi Executare Silită 

Persoane Juridice 

- urmăreşte achitarea în termen de către contribuabili persoane 

juridice a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidentă, 

reprezentând impozite, taxe, amenzi etc.; 

- verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, atât de către 

Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice din 

cadrul D.I.T.L. cât şi de alŃi emitenŃi de titluri de creanŃă şi confirmă 

primirea debitului, conform dispoziŃiilor legale în vigoare; 
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- înştiinŃează debitorul persoană juridică asupra obligaŃiilor 

existente şi solicită efectuarea plăŃilor în termenul legal;  

- în situaŃia neachitării creanŃelor bugetare la termenele de plată 

(un an) se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire 

pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură 

cu urmărirea;  

- inspectorii de urmărire sunt obligaŃi să aplice prevederile legale 

de executare a creanŃelor bugetare, în caz contrar, intervenind 

răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare; 

- inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăŃilor debitelor aflate 

în evidenŃă; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor la care au acces, în 

conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului 

de serviciu; 

- verifică titlurile de creanŃă (Procesele verbale) din punct de 

vedere: 

                - al existenŃei elementelor de nulitate care se pot 

constata din oficiu conform legislaŃiei în vigoare ; 

                -  al competenŃei legale – în sensul constatării dacă 

debitul respectiv se constituie sau nu ca venit la bugetul local; 

               - al competenŃei teritoriale –în sensul constatării dacă 

D.I.T.L. Sector 1 este sau nu abilitat să deruleze procedura de 

executare silită pentru debitul respectiv.              
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- întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane 

juridice, în conformitate cu prevederile legale; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 11. Serviciul Taxe Locale are următoarele atribuŃii 

principale: 

- desfăşoară activităŃile de evidenŃă şi urmărire a încasării 

veniturilor bugetului local; 

- desfăşoară activităŃi de control (teren) 

- Ńine evidenŃa taxelor locale şi a chiriilor datorate, penalităŃi şi 

dobânzi a încasărilor în fişele analitice de urmărire, pentru 

următoarele surse: 

 a) taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public 

cu chioşcuri, comerŃ de întâmpinare, organizări de şantier, comerŃ 

ocazional, tonete, măsuŃe, rulote, amplasarea firmelor şi 

reclamelor , etc.; 

 b) taxe locale datorate ocupării cu garaje a domeniului public 

sau privat al Municipiului Bucureşti din Sectorul 1; 

 c) orice alte venituri la bugetul local, conform prevederilor 

legale ; 

- efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 1 privind agenŃii economici care ocupă 

domeniul public şi privat de pe raza sectorului 1; 

- întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către 

agenŃii economici, precum şi calculul dobânzilor şi penalităŃilor, 
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responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei 

care întocmeşte fişa respectivă; 

- încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local 

al  Sectorului 1; 

- urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele 

de închiriere încheiate de către serviciile de specialitate; 

- calculează taxele locale de la deŃinătorii de construcŃii provizorii, 

garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către 

compartimentele de specialitate; 

- întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului 

Local Sector 1, borderourile cu sumele neachitate de către agenŃii 

economici ce ocupă domeniul public şi privat al Sectorului 1, ce se 

transmit de personalul din subordine serviciilor de specialitate, din 

cadrul DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

- întocmeşte documentaŃia, după verificarea propunerilor privind 

scăderea unor debite eronate şi înaintează referatul pentru 

aprobare conducerii instituŃiei ; 

- aduce la cunoştinŃa persoanelor interesate orice modificări ale 

nivelului taxelor datorate şi a termenelor de plată; 

- comunică actul de control, contribuabilului supus controlului şi 

după însuşirea de către acesta în situaŃia în care s-au constatat 

diferenŃe de încasat, transmit la Biroul Urmărire, Impunere, 

Executare Silită, titlul de creanŃă bugetară; 

- înştiinŃează contribuabilii, asupra datelor şi comunică la Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Fizice şi Biroul 

Urmărire, Impunere, Executare Silită Persoane Juridice, debitele 

constatate în urma actelor de control 
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- informează conducerea şi serviciile de specialitate asupra 

deficienŃelor din dosare; 

- reactualizează periodic dosarele întocmite privind suprafeŃele 

ocupate (domeniu public şi domeniul privat al Municipiului 

Bucureşti, conform competenŃelor Consiliului Local Sector 1);

  

- conlucrează cu serviciile de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

- aplică prevederile legislaŃiei în vigoare pentru activitatea 

repartizată fiecărui angajat; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- întocmeşte operativ situaŃiile cerute de către conducere; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 12. Serviciul Contabilitate are următoarele atribuŃii 

principale: 

- asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuŃia de 

casă a bugetului aprobat; 

- exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se 

realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea DirecŃiei 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, în limita creditelor bugetare 

aprobate şi pentru destinaŃia aprobată prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli; 
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- exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a 

operaŃiunilor  de ridicare de numerar, precum şi în cazul decontării 

cheltuielilor efectuate prin casă; 

- asigură, conform Ordinelor Ministrului FinanŃelor şi legislaŃiei în 

vigoare evidenŃa contabilă pentru toate operaŃiunile de încasări şi 

plăŃi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe 

subdiviziunile clasificaŃiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori; 

- conduce corect şi la zi evidenŃa încasărilor în numerar, stabileşte 

soldul zilnic al casieriei, asigură întocmirea corectă pe conturi de 

venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru 

foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al 

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector  1; 

- întocmeşte la finele fiecărei luni balanŃa de venituri şi cheltuieli, 

pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 

ale lunii următoare; 

- întocmeşte Contul de execuŃie bugetară, precum şi Nota de 

fundamentare a execuŃiei care vor fi depuse la Primăria Sectorului 

1 la termenele stabilite; 

- întocmeşte raportul de execuŃie bugetară, lunar, odată cu balanŃa 

de verificare lunară, pentru verificarea exactităŃii cu datele din 

evidenŃele contabile, cuprinse în foile de vărsământ zilnice; 

- virează decadal, conform extraselor de cont, fiecare tip de venit 

încasat pentru Consiliul Municipiului Bucureşti de la Trezoreria 

Sector 1 în conturile  Bugetului Municipiului Bucureşti; 

- întocmeşte, conform art. 31(2) privind Legea ContabilităŃii nr. 

82/1991, actualizată, bilanŃul contabil trimestrial şi anual; 
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- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente;  

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde de respectarea legislaŃiei în domeniul contabilităŃii şi 

gestiunii 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 13 Serviciul Buget Financiar are următoarele atribuŃii 

principale: 

- întocmeşte proiectul de buget pentru venituri şi cheltuieli al 

instituŃiei pe baza propunerilor şefiilor de servicii; 

- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei pe baza 

propunerilor şefiilor de servicii precum şi Nota de fundamentare a 

bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- întocmeşte modificările şi rectificările de buget pe parcursul 

anului bugetar în funcŃie de modul de execuŃie al bugetului iniŃial; 

- întocmeşte cererile de deschidere de credite bugetare urmărind 

respectarea limitelor maxime de credite aprobate şi a destinaŃiei 

acestora; 

- întocmeşte cererile suplimentare de credite bugetare; 

-întocmeşte documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertelor pentru achiziŃiile publice de lucrări, achiziŃiile publice de 

servicii, achiziŃiile publice de produse, care au la bază procedura 

de cerere-ofertă, licitaŃie, concurs de soluŃii; 
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- întocmeşte procesele verbale de deschidere, procesele verbale 

de evaluare pentru achiziŃiile publice şi hotărârea comisiei de 

evaluare cu privire la adjudecarea achiziŃiilor publice. 

- întocmeşte contractele de achiziŃii publice;  

- întocmeşte anunŃul de intenŃie pentru achiziŃiile publice pe care 

intenŃionează să le efectueze instituŃia în anul bugetar curent; 

- întocmeşte anunŃul de participare în toate cazurile în care aplică 

una din procedurile: licitaŃie deschisă, licitaŃie restrânsă sau 

negociere competitivă, precum şi în cazul în care intenŃionează să 

organizeze un concurs de soluŃii precum şi anunŃul de atribuire a 

contractului de achiziŃie publică; 

- în baza propunerilor şefiilor de servicii pentru achiziŃiile publice, 

grupează produsele, serviciilor şi lucrările pe coduri CPSA ( 

ClasificaŃia produselor şi serviciilor asociate activităŃilor); 

- întocmeşte şi transmite trimestrial raportul privind contractele de 

achiziŃii publice la Ministerul FinanŃelor Publice însoŃite de fişa de 

date pentru achiziŃiile publice realizate precum şi raportul 

trimestrial al achiziŃiilor publice de prestări servicii - contracte de 

proiectare la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 

LocuinŃei. 

- întocmeşte statele de salarii pentru avans, lichidare, concedii de 

odihnă, prime, al 13-lea salariu precum şi alte drepturi băneşti; 

- întocmeşte, verifică şi listează fişele fiscale anuale ale salariaŃilor 

în două exemplare (angajat şi angajator) ; 

- reglează diferenŃele de impozit ale salariaŃilor conform fişelor 

fiscale; 
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- întocmeşte situaŃii lunare, anuale şi semestriale de cercetare 

statistică privind numărul mediu al salariaŃilor precum şi veniturile 

salariale;  

- întocmeşte notele contabile pentru salarii precum şi fişele de cont 

pentru conturile de salarii; 

- calculează contribuŃiile datorate de instituŃie la buget conform 

legislaŃiei în vigoare: contribuŃia pentru pensia suplimentară, 

contribuŃia pentru constituirea fondului de şomaj, contribuŃia pentru 

asigurările sociale de stat, contribuŃia pentru asigurările de 

sănătate precum şi alte dări datorate statului; 

- întocmeşte ordinele de plată privind virările la buget precum şi 

centralizatorul de salarii necesar la trezorerie; 

- întocmeşte fişele de evidenŃă bugetară la cheltuielile de personal, 

pe capitole şi subcapitole ale clasificaŃiei bugetare; 

- exercită control financiar preventiv asupra modului de efectuare a 

operaŃiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării 

cheltuielilor efectuate prin casă;  

- îndeplineşte în condiŃiile legii orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere 

 

a. Biroul Colectare Impozite şi Taxe cu următoarele atribuŃii 

principale: 

- efectuează încasări în baza dispoziŃiilor de încasare, însoŃite de 

decontul de cheltuieli precum şi de documentele justificative 

(facturi fiscale, chitanŃe fiscale etc), 
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- verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv 

precum şi aprobarea conducătorului instituŃiei; 

- efectuează plăŃi în baza dispoziŃiilor de plată, însoŃite de 

referatele de necesitate, verifică dacă acestea au viza de control 

financiar preventiv, aprobarea conducătorului instituŃiei precum şi 

dacă persoana care a ridicat avansul a completat datele personale 

de identificare conform buletinului de identitate, suma ridicată 

precum şi data ridicării; 

- efectuează plăŃi: salarii, concedii de odihnă, în baza statelor, în 

termen de trei zile pe bază de semnătură, care confirmă ridicarea 

drepturilor salariale; 

- depune la trezorerie în baza foilor de vărsământ: salariilor 

neridicate, încasările din impozite şi taxe locale, soldul de casă 

(cheltuieli) la sfârşitul trimestrului precum şi la sfârşit de an 

financiar, restituiri neridicate precum şi alte încasări; 

- întocmeşte registrul de casă corespunzător numărului de 

documente justificative de încasări şi plăŃi înscrise; 

- încasează chitanŃe de calculator reprezentând impozite şi taxe 

locale pentru persoane fizice si juridice, conform Codului Fiscal, 

Codului de Procedură Fiscală si a legislaŃiei în vigoare; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiilor prezentate în 

documente; 

- îndeplineşte în condiŃiile legii orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 
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b. Biroul AchiziŃii care are următoarele atribuŃii: 

- întocmeşte procedurile de achiziŃii: licitaŃie, cerere-ofertă, concurs 

de soluŃii, negociere, pentru anul bugetar viitor. 

- grupează , produsele, serviciile şi lucrările din planul de achiziŃii, 

pe coduri CPSA (ClasificaŃia produselor şi serviciilor asociate 

activităŃilor) 

- în funcŃie de planul de achiziŃii transmite către Monitorul Oficial 

partea a VI-a anunŃurile de intenŃie, anunŃurile de participare, 

pentru procedurile de achiziŃie iniŃiate, în funcŃie de creditele 

bugetare aprobate pentru anul în curs, în conformitate cu legislaŃia 

în vigoare. 

- întocmeşte documentaŃia pentru prezentarea, elaborarea 

ofertelor pentru achiziŃiile publice de produse, servicii şi lucrări. 

- întocmeşte în măsura posibilităŃilor, caietele de sarcini pentru 

achiziŃiile  iniŃiate de instituŃie. 

- asigură secretariatul tuturor procedurilor de achiziŃii  iniŃiate, 

împreună cu comisiile de evaluare. 

- întocmeşte şi transmite răspunsurile la clarificările solicitate de 

ofertanŃi, în urma iniŃierii unei proceduri de achiziŃie.  

- întocmeşte şi redactează procesele verbale de deschidere şi 

hotărârile comisiei de evaluare. 

- întocmeşte şi transmite rezultatul aplicării procedurilor de 

achiziŃie către toŃi ofertanŃii participanŃi, în cel mult două zile de la 

data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare.  

- întocmeşte contractele de achiziŃii, după ce dosarul de achiziŃie 

este prezentat conducerii instituŃiei. 
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- întocmeşte şi transmite către Monitorul oficial partea a VI-a 

anunŃurile de atribuire a contractelor încheiate în urma procedurilor 

de achiziŃii iniŃiate de instituŃie, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare. 

- întocmeşte şi transmite, rapoartele trimestriale privind toate 

contractele de achiziŃii publice încheiate, însoŃite de fişele de date 

individuale ale acestora, către Ministerul FinanŃelor Publice şi 

AdministraŃia FinanŃelor Publice de sector. 

- întocmeşte şi transmite către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Transportului şi LocuinŃei, contractele de proiectare şi contractele 

de execuŃie lucrări. 

- în baza referatelor de necesitate urmăreşte şi stabileşte codurile 

CPSA pentru achiziŃiile directe şi situaŃii neprevăzute. 

- în baza referatelor de necesitate şi a contractelor de achiziŃii 

încheiate, Ńine evidenŃa tuturor produselor, serviciilor şi lucrărilor 

achiziŃionate pe parcursul anului bugetar in curs. 

- îndeplineşte în pregătire şi instruire, orice alte atribuŃii repartizate 

de conducere. 

- exercită control financiar preventiv asupra dosarelor de achiziŃii.  

 

 Art. 14. Serviciul Administrarea Sistemului Informatic este 

structurat sub forma a două birouri, şi anume: 

Biroul Prelucrare Automată a Datelor şi PlăŃi Electronice 

Biroul ComunicaŃii de Date şi Depanare Hardware 
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 Serviciul Administrarea Sistemului Informatic are 

următoarele atribuŃii principale: 

- organizează şi răspunde de buna funcŃionare şi corectitudinea 

sistemelor informatice a sistemului de calcul şi a bazelor de date în 

sistem electronic a D.I.T.L.  

- gestionarea programului de impozite şi taxe locale în centrele 

D.I.T.L. Sector 1 ; 

- stochează informaŃiile pe suport şi asigură arhivarea lor 

- asigurarea primului nivel de intervenŃie în cazul defectării 

echipamentelor (calculatoare, imprimante) şi contactează firmele 

de service în cazul defectării acestor echipamente; 

- răspunde de respectarea legislaŃiei în domeniul tehnicii de calcul 

şi al soft-ului; 

- asigură funcŃionarea cu licenŃă a programelor implementate;  

- gestionare bază de date şi a programelor aplicaŃiei pentru 

evidenŃa taxelor şi impozitelor locale (actualizare date, setare 

drepturi utilizatori, modificare constante fiscale); 

- administrare reŃea – instalare cabluri UTP, prize reŃea, 

configurare; 

- administrare server – creare utilizatori, grupuri, partajare resurse 

în retea (imprimante, CDROM) 

- instalări sisteme de operare, software (imprimante, etc) 

 Pentru inspectorii de specialitate cu activitate pe timp de 

noapte: 

- prelucrarea cererilor electronice de plată prin Internet; 
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- asigurarea primului nivel de intervenŃie în cazul defectării 

sistemului de încasare a impozitelor şi taxelor prin Internet (hard + 

soft ) 

- asigură secretul informaŃiei conform legilor în vigoare 

- îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere. 

 

 Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi PlăŃi Electronice: 

- administrează baza de date  

- actualizează programele care gestionează baza de date  

- asigură comunicarea cu producătorul programului de încasare 

impozite şi taxe locale, privind modificările apărute în textul 

legislativ 

- asigură încasarea impozitelor şi taxelor locale, prin intermediul 

software-lui existent, actualizând rolurile existente în baza de date 

(înscrieri, radieri auto închideri-deschideri roluri, impuneri 

modificări terenuri, etc.) 

 

 Biroul ComunicaŃii de Date şi Depanare Hardware:  

- administrarea bazei de date a contribuabililor care efectuează 

plăŃi prin internet 

- gestionarea programelor de încasare a impozitelor şi taxelor 

locale prin internet 

- asigurarea bunei funcŃionări a reŃelei de calculatoare şi a 

echipamentelor hardware din cadru instituŃiei 

- asigurarea primului nivel de intervenŃie în cazul defectării 

echipamentelor (depanare hardware) 
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- comunicarea permanentă cu firmele care asigură garanŃia 

echipamentelor hardware 

- gestionarea sistemului de plăŃi on-line (inclusiv infochioşcurile) 

 

 Art. 15. Serviciul Administrativ Aprovizionare are 

următoarele atribuŃii principale: 

- asigură preluarea corespondenŃei de la Serviciul RelaŃii cu 

CetăŃenii şi Mass Media, corespondenŃa aferentă Serviciului 

Administrativ (note, adrese, facturi); 

- întocmeşte şi înaintează Biroului AchiziŃii şi InvestiŃii propuneri 

privind achiziŃionarea produselor (consumabile, materiale de 

întreŃinere) privind reparaŃia şi executarea lucrărilor pentru spaŃiile 

în care funcŃionează DirecŃia şi răspunde pentru realizarea 

acestora; 

- răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnica necesară 

protecŃiei muncii şi P.S.I. conform legislaŃiei în vigoare; 

- întocmeşte propuneri privind programarea reparaŃiilor şi 

executarea acestora pentru spaŃiile în care funcŃionează DirecŃia şi 

răspunde de realizarea acestora; 

- asigură împreună cu Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii şi Mass Media 

circuitul documentelor; 

- gestionează clădirile şi spaŃiile cu destinaŃie de birouri, aflate în 

directa administrare a D.I.T.L. Sector 1; 

- Ńine evidenŃa actelor de proprietate a clădirilor aflate în 

patrimoniul instituŃiei; 
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- asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului Local Sector 1 în domeniul său; 

- organizează, supraveghează şi răspunde de modul de 

întrebuinŃare şi buna funcŃionare a bunurilor mobile şi imobile, a 

gestiunii materiale şi întocmeşte documentaŃia necesară; 

- organizează, supraveghează şi răspunde de paza instituŃiei şi 

respectă reglementările privind accesul în aceasta; 

- vizează facturile furnizorilor direcŃi (FDEB, RGAB, RADET, 

ROMTELECOM, etc.); 

- ia măsuri de gospodărire raŃională şi încadrarea în normele 

aprobate a energiei electrice, apă, combustibil, rechizitelor, 

sistemelor de comunicaŃii, telefoane şi fax şi a altor materiale de uz 

gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora; 

- întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreŃinere, 

rechizite, depozitarea gestionară şi conservarea acestora; 

- organizează şi supraveghează şi răspunde de efectuarea şi 

întreŃinerea curăŃeniei, pe căile de acces şi spaŃiile verzi, inclusiv 

dezăpezirea acestuia; 

- organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea 

autoturismelor din dotare; 

- răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară 

protecŃiei muncii şi P.S.I. conform legislaŃiei în vigoare; 

- vizează cererile de materiale specifice întreŃinerii şi funcŃionării 

autoturismelor; 

- răspunde de asigurarea ştampilelor, cheilor şi sigiliilor; 
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- asigură desfăşurarea normală a atribuŃiilor, a sarcinilor de 

serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat 

conform R.I şi ROF; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

 

 Art. 16. Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii şi Mass Media are 

următoarele atribuŃii principale: 

- asigură primirea şi înregistrarea petiŃiilor şi a corespondenŃei; 

- asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora; 

- asigură şi răspunde de informarea cetăŃenilor privind activitatea 

instituŃiei; 

- organizează şi răspunde de respectarea legislaŃiei privind 

informaŃiilor publice şi a relaŃiilor cu cetăŃenii;  

- se îngrijeşte de rezolvarea petiŃiilor şi expedierea răspunsurilor 

către petiŃionari; 

- înaintează petiŃiile înregistrate către compartimentele de 

specialitate în funcŃie de obiectul acestora, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului; 

- are obligaŃia de a urmării soluŃionarea şi redactarea în termen a 

răspunsului către petiŃionar conform reglementărilor; 

- răspunde de clasarea şi arhivarea petiŃiilor.  

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 
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- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

 

 Art. 17. Serviciul Juridic are în subordine două birouri: 

Biroul EvidenŃă Informatizată  

Biroul Gestiune Arhivă 

 

 Serviciul Juridic are următoarele atribuŃii : 

 În domeniul activităŃii de asistenŃă juridică: 

- studiază şi face propuneri conducerii instituŃiei pentru 

perfecŃionarea legislaŃiei economico-financiare şi semnalează 

conducerii instituŃiei eventualele neconcordanŃe legislative; 

- informează conducerea instituŃiei asupra eventualelor încălcări 

ale legislaŃiei pe care le constată în cadrul D.I.T.L. Sector 1; 

- avizează şi întocmeşte referate la cererea conducerii, asupra 

legalităŃii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităŃii 

instituŃiei; 

- asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia ; 

- sesizează instanŃele judecătoreşti, când este cazul, semnând 

alături de conducătorul instituŃiei acŃiuni, întâmpinări, cereri 

reconvenŃionale, memorii sau orice alte acte privind apărarea 

patrimoniului instituŃiei; reprezintă D.I.T.L. Sector 1 în dosarele 

aflate la instanŃele judecătoreşti, în cazul în care este citată ca 

parte în proces; 
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- promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face 

propuneri conducerii D.I.T.L. asupra oportunităŃii exercitării sau 

neexercitării acestora; 

- avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului 

D.I.T.L.; 

- ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu 

caracter juridic; 

- asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D.I.T.L. şi 

alte documente specifice 

- arhivează Monitoarele Oficiale. 

 

 În domeniul activităŃii de soluŃionare a obiecŃiunilor: 

- Ńine evidenŃa obiecŃiunilor, contestaŃiilor, precum şi a modului de 

soluŃionare a acestora; 

- asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege, 

temeinice şi motivate; 

 

 În domeniul activităŃii de asistenŃă pentru contribuabili: 

- furnizează informaŃii care privesc contribuabilii, în legătură cu 

schimbările intervenite în legislaŃie; 

- acordă asistenŃă inspectorilor în probleme cu caracter atipic; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 
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 Biroul EvidenŃă Informatizată are următoarele atribuŃii 

principale: 

- întocmeşte corespondenŃa necesară în vederea transmiterii 

informaŃiilor solicitate de către petenŃi persoane fizice/juridice; 

- întocmeşte adrese interne, în vederea obŃinerii documentaŃiei 

necesare soluŃionării cererilor depuse de către petenŃi persoane 

fizice/juridice; 

- Ńine evidenŃa cererilor înregistrate şi transmite spre soluŃionare 

biroului; 

- pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create; 

- colaborează cu Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii şi Mass Media; 

- consultă dosare din arhivă în vederea întocmirii răspunsurilor la 

cererea petenŃilor persoane fizice sau juridice 

- eliberează şi soluŃionează documente, cereri în urma solicitărilor 

persoanelor fizice şi juridice în condiŃiile prevăzute de lege; 

- eliberează acte originale personale aflate în dosare, reŃinând la 

dosar copii certificate de responsabilii arhivei; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Biroul Gestiune Arhivă – are următoarele atribuŃii: 

- înregistrează, colectează, nomenclatorul pe termene de păstrare, 

în conformitate cu Legea Arhivelor NaŃionale; 
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- înregistrează şi Ńine evidenŃa tuturor documentelor predate spre 

arhivare de către celelalte servicii din cadrul instituŃiei; 

- pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create; 

- arhivează certificate fiscale eliberate; 

- asigură şi menŃine evidenŃa dosarelor aflate în fondul arhivistic al 

instituŃiei pe suburbii. Străzi şi numere poştale; 

- pune la dispoziŃia inspectorilor dosarele suburbiilor din 

subordinea fiecăruia, pe bază de semnătură respectând 

regulamentul circulaŃiei emitere a documentelor; 

- asigură şi răspunde de arhivarea documentelor nou create; 

- arhivează certificatele fiscale eliberate; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere 

- asigură şi răspunde de gestionarea fondului arhivistic al instituŃiei 

- răspunde de respectarea legislaŃiei în domeniul arhivării şi 

păstrării documentelor; 

- colaborează cu toate compartimentele in condiŃiile legii arhivelor; 

 

 Art. 18. Biroul Resurse Umane are următoarele atribuŃii 

principale: 

- 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 în cadrul instituŃiei şi verifică 

îndeplinirea de către participanŃi a condiŃiilor prevăzute de lege; 
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- urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităŃii privind angajarea 

şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii 

pentru personalul din cadrul instituŃiei; 

- răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcŃii şi 

specialităŃi; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor şi pregăteşte documentaŃia necesară în vederea 

supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Sector 1 a 

Organigramei; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare, Regulamentul interior şi al altor 

instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a instituŃiei; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de funcŃiuni; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi răspunde pentru corelarea 

acestora cu atribuŃiile din Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare, organizează elaborarea acestora conform legislatiei 

in vigoare; 

- răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare (salariul 

de bază, indemnizaŃii de conducere, salariul de merit, premii); 

- întocmeşte documentele lunare, privind plata personalului salariat  

(pontaj, ore suplimentare, concedii de odihnă, certificate medicale) 

pe baza evidenŃelor primite de la şefii de servicii/birouri; 

- întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul de lucru de către personal şi urmăreşte 

încadrarea în plafonul prevăzut de lege; 
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- întocmeşte şi elaborează legitimaŃii de control în baza dispoziŃiilor 

legale şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a 

salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 

celor lunare ; 

- analizează necesarul de personal pe structură şi specialităŃi şi 

face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcŃie de 

necesităŃi; 

- urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 

- controlează respectarea disciplinei muncii; 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale; 

- elaborează programele de pregătire şi de perfecŃionare, precum 

şi urmărirea aplicării lor; 

- organizează cursurile de pregătire şi perfecŃionare; 

- evaluează acŃiunile de pregătire şi perfecŃionare; 

- întocmeşte statul de personal  şi asigură reactualizarea lui; 

- efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului; 

- întocmeşte deciziile 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 disciplinare; 

- răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a Comisiei 

de angajare, pregătire şi avansare a personalului; 
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- Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul 

instituŃiei; 

- răspunde de procurarea cărŃilor de muncă şi a suplimentelor; 

- întocmeşte carnetele de muncă noi; 

- operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale 

determinate de indexări, promovări în funcŃii şi în grade 

profesionale, salarii de merit etc.; 

- completează carnetul de muncă pe baza adeverinŃelor eliberate 

de alte instituŃii care probează vechimea în muncă a persoanei, în 

baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de 

studii; 

- stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat; 

- propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime; 

- eliberează la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat; 

- eliberează adeverinŃe pentru vechimea in specialitate; 

- întocmeşte formele de pensionare; 

- stabileşte criteriile şi condiŃiile pentru acordarea premiilor conform 

legislaŃiei; 

- organizează şi răspunde de evidenŃa militară a personalului; 

- propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 

redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 

şi proiectele de decizii ale directorului DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor ; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 
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 Art. 19. Biroul Audit Public Intern are următoarele atribuŃii 

principale: 

- asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor 

privind auditul public intern 

- certifică trimestrial şi anual bilanŃul contabil şi contul de execuŃie 

bugetară, însoŃite de raportul de audit, prin verificarea legalităŃii, 

realităŃii şi exactităŃii evidenŃelor contabile şi ale actelor financiare 

şi de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către 

conducătorul instituŃiei publice a bilanŃului contabil şi a contului de 

execuŃie bugetară; 

- examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea 

operaŃiunilor, identificând erorile, risipa; depistează gestiunea 

defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze, propune măsuri şi 

soluŃii pentru recuperarea pagubelor şi sancŃionarea celor vinovaŃi, 

după caz; 

- supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a 

deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire 

şi control al îndeplinirii deciziilor; 

- evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienŃa cu care 

sistemele de conducere şi de execuŃie existente în cadrul instituŃiei 

utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor; 

- în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează imediat conducătorului unităŃii publice şi structurii de 

control abilitate, în termen de trei zile; 
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- auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

programele care au stat la baza fundamentării acestuia; 

- păstrează confidenŃialitatea informaŃiilor gestionate; 

- răspunde pentru legalitatea şi eficienŃa operaŃiunilor prezentate 

prin documente; 

- îndeplineşte, în condiŃiile legii, orice alte atribuŃii repartizate de 

conducere. 

 

 Art. 20. Biroul Control Intern are următoarele atribuŃii 

principale: 

- asigură utilizarea eficientă a resurselor entităŃii publice şi 

protejarea acestora de utilizare inadecvată sau de pierderi ; 

- asigură Ńinerea unei contabilităŃi adecvate, precum şi fiabilitatea 

informaŃiilor utilizate în entitatea publică sau difuzarea acestora 

către terŃi ; 

- asigurarea desfăşurării activităŃii instituŃiei în conformitate cu 

obligaŃiile impuse de lege şi de regulamente, precum şi cu 

respectarea politicilor interne ; 

- asigură un plan şi o structură organizatorică adecvate îndeplinirii 

obiectivelor ; 

- asigură un echilibru între sarcini, competenŃă şi responsabilităŃi, 

precum şi definirea procedurilor necesare în vederea realizării 

sarcinilor ; 

- asigură realizarea atingerii obiectivelor începând cu cele 

individuale şi terminând cu cele generale ; 
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- stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel încât 

acestea să fie adecvate, rezonabile şi integrate misiunii instituŃiei şi 

obiectivelor de ansamblu ; 

- supravegherea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a 

atribuŃiilor compartimentelor aparatului propriu al DirecŃiei Impozite 

şi Taxe Locale a 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 ; 

- evaluarea sistematică şi menŃinerea, la un nivel corespunzător, a 

riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau 

operaŃiunilor specifice compartimentelor instituŃiei; 

- înregistrarea şi păstrarea, în condiŃiile legii, în mod adecvat a 

documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu 

promptitutdine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

- formulează propuneri de optimizare a activităŃii 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 măsurilor ce se impun; 

- în vederea aducerii la indeplinire a atribuŃiilor specifice, va 

colabora cu Biroul Audit Public Intern. 

 

 Art. 21. Serviciul Securitatea, ProtecŃia Muncii şi P.S.I. are 

următoarele atribuŃii principale: 
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- 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 ; 

- sa 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 accidentelor 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 ; 

- să participe şi să-şi dea avizul la angajarea personalului, 

respectiv la modul în care acesta corespunde cerinŃelor de 

securitate ; 
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- 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. ; 

- răspunde de implementarea măsurilor de S.P.M şi PSI ; 

- organizează şi răspunde de planurile de pază şi monitorizează 

accesul în sediile DITL  

- să propună măsuri pentru formarea personalului cu resposabilităŃi 

în domeniul protecŃiei muncii, în funcŃie de necesităŃile concrete ; 

- să organizeze propaganda de protecŃie a muncii ; 

- sa 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 domeniul şi cu 

reprezentanŃii sindicatelor pentru realizarea programelor privind 

îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă incluse în contractele colective.  

 

 Art. 22. Biroul Managementul CalităŃii are următoarele 

atribuŃii principale: 

- 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 DirecŃiei Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1. 

- Ńine 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 DirecŃiei Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1. 
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- 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 DITL Sector 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 DirecŃia Impozite si Taxe Locale Sector 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). 

- 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.  

- codifică şi apoi introduce în sistem informatic documentele (MC, 

PG, FPG în original) emise, 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. 
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- multiplică Manualul CalităŃii şi procedurile generale cu formularele 

anexă şi le predă controlat conducatorilor compartimentelor 

DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale Sector 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). 

- 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 DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 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; 

- verifică şi analizează lunar stadiul înregistrărilor în sistem 

informatic referitor la NeconformităŃi/Propuneri/ReclamaŃii şi 

comunică direcŃiilor/compartimentelor independente stadiul 

înregistrărilor. 
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- colectează toate datele provenite din DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1 legate de problemele de calitate, pentru ca 

aceasta să poată fi analizate global. 

- urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi 

impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucŃiuni(după 

caz). 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 23. Nerespectarea prezentului regulament de către 

personalul DirecŃiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

indiferent de funcŃie, se sancŃionează potrivit legii. 

 

 Art. 24. Sarcinile şefilor de compartimente vor fi stabilite de 

către director executiv împreună cu directorul executiv adjunct, prin 

fişa postului. 

 

 Art. 25. Sarcinile pentru funcŃiile de execuŃie vor fi stabilite 

prin fişa postului în funcŃie de gradul sau treapta profesională, 

precum şi complexitatea lucrărilor, de către director, directorul 

adjunct împreună cu şefii fiecărui compartiment. 

 

 Art. 26. Sarcinile personalului se regasesc si în 

documentaŃia sistemului de management al calităŃii SR EN ISO 

9000:2001. 
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 Art. 27.Prezentul Regulament se va distribui sub semnătură 

tuturor compartimentelor din aparatul propriu al DirecŃiei Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1, şefii acestora asigurând sub 

semnătură luarea la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii instituŃiei. 

 

 Art. 28. DispoziŃiile din Regulamentul Interior vor fi corelate 

cu dispoziŃiile prezentului regulament. 

 

 Art. 29. Prezentul Regulament va fi aprobat prin Hotărâre de 

Consiliul Local al Sectorului 1 nr. 148/29.05.2007 şi va intra în 

vigoare la data aducerii la cunoştinŃă. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind anularea  creanŃelor restante aflate în sold la data  

de 31 decembrie a anului 2006, mai mici sau egale de 10 RON 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale Sector 1; 

 łinând seama de Raportul 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 prevederile art.174, alin.(2) şi (3) din 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 63/1999 privind înfiinŃarea DirecŃiei Impozite şi 

Taxe Locale a Sectorului 1; 

- art. 81, alin. (2), lit.‘’d’’ şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale, republicată 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’c’’, coroborat cu art. 115, alin. 

(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. DirecŃia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 va proceda 

la anularea creanŃelor restante aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului 2006, creanŃe mai mici sau egale cu 10 lei.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Impozite şi Taxe 

Locale 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.: 149/29.05.2007                  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii  

şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare  

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃã Socialã  

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de  DirecŃia Generalã 

de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi DirecŃia 

Resurse Umane; 

 łinând seama de Raportul Comisiei  de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 26/22.02.2007 privind aprobarea modificãrii 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃã Socialã şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1 nr. 
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4/16.05.2007 pentru aprobarea modificării Organigramei, Statului 

de funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

 Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 nr. 5/16.05.2007 pentru propunerea reorganizării 

Complexului Social de Servicii „Milcov” în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrica „Milcov”; 

 Având în vedere Avizul nr. 2734/17.05.2007 al AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap pentru înfiinŃarea 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Persoane cu Handicap „Milcov”; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 10/2007 privind creşterile salariale  ce se vor acorda 

în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de 

UrgenŃã a Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din 

sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit Anexelor II si III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã 

în sectorul bugetar şi indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publicã, ale OrdonanŃei Guvernului României 

nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 

2007 personalului didactic din învăŃământ, salarizat potrivit Legii 

nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 23/2007 pentru modificarea şi 
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completarea O.U.G.R. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităŃile sanitare publice 

din sectorul sanitar; 

 Ĩn conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, 

republicatã; 

 Ĩn temeiul prevederilor art. 45, alin.(2), coroborate cu art. 81, 

alin. (2), lit. ”e” şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publicã localã, republicatã, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă reorganizarea Complexului Social de 

Servicii „Milcov” în Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică „Milcov” şi trecerea acestuia în subordinea 

Directorului General Adjunct al DirecŃiei pentru ProtecŃia Persoanei 

şi Familiei din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilui Sector 1.   

 

 Art. 5. Hotărârile anterioare privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 îşi încetează valabilitatea. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generalã de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia Copilului 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.: 150/29.05.2007  
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Anexa nr.2 

la  Hotărârea Consiliului Local 

nr. 150/29.05.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 
   STATUL DE FUNCłII    
al DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

FuncŃia 
execuŃie/ 
conducere  

Nivelul 
studiilor 

Grad/ 
Treaptă 

Coeficientul 
de 
multiplicare/Li
-mitele de 
salarii lei 
Ianuarie 2007 

Coeficien
-tul de 
multiplica
re/Limitel
e de 
salarii lei 
Aprilie 
2007 

Coeficien-
tul de 
multiplicar
e/Limitele 
de salarii 
lei 
Octombrie 
2007 

Nr. 
pos-
turi 
totale 

Indemniza
-Ńia de 
conducere 
în % la 
limita 
maximă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anexa nr. II a ( 01.01.2007), Anexa nr. II b (01.04.2007), Anexa nr. IIc(01.10.2007)   
O.G.R. nr. 10/2007 - AdministraŃie Publică Locală         
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inspector 
specialitate 
director general 

S IA 512 - 1058 523 - 
1080 

581 - 1199 1 55% 

inspector 
specialitate 
director general 
adjunct 

S IA 512 - 1058 523 - 
1080 

581 - 1199 6 50% 

consilier juridic 
director general 
adjunct 

S IA 611 - 1180 624 - 
1204 

693 - 1337 1 50% 

consilier juridic 
şef serviciu 

S IA 611 - 1180 624 - 
1204 

693 - 1337 2 30% 

inspector 
specialitate şef 
serviciu 

S IA 512 - 1058 523 - 
1080 

581 - 1199 55 30% 

inspector 
specialitate sef 
birou 

S IA 512 - 1058 523 - 
1080 

581 - 1199 22 25% 

referent sef 
serviciu 

SSD IA 495 - 752 505 - 768 
561 - 853 

1 30% 

referent sef 
birou 

SSD IA 495 - 752 505 - 768 
561 - 853 

1 25% 

inspector sef 
serviciu 

M IA 495 - 691 505 - 705 
561 - 783 

2 30% 
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referent sef 
birou 

M IA 495 - 691 505 - 705 
561 - 783 

2 25% 

farmacist şef  
serviciu 

S primar 
616 - 1099 

629 - 
1121 718 - 1278 

1 25% 

medic şef 
serviciu 

S primar 702 - 1428 717 - 
1457 796 - 1618 

3 30% 

medic şef birou S primar 702 - 1428 717 - 
1457 796 - 1618 

2 25% 

muncitor 
calificat  şef 
formaŃie  

M I 475 - 600 485 - 612 539 - 680 1 15% 

consilier juridic  S IA 
611 - 1180 

624 - 
1204 693 - 1337 14   

inspector 
specialitate 

S IA 512 - 1058 523 - 
1080 

581 - 1199 
301,5   

referent SSD IA 495 - 752 505 - 768 561 - 853 17   
inspector  M IA 495 - 691 505 - 705 561 - 783 11   
referent M IA 495 - 691 505 - 705 561 - 783 301   
Anexa nr. V/1a (01.01.2007), Anexa nr. V/1b ( 01.04.2007), Anexa nr. V/1c (01.10.2007) la O.G.R. 
nr. 10/2007- funcŃii de execuŃie din alte unităŃi bugetare de subordonare centrală, precum şi din 
compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiŃii din activităŃile cuprinse în 
anexele Iv/1 – Iv/11 şi din unităŃile de învăŃământ 
 



 71

merceolog M IA 495 - 633 505 - 646 561 - 718 1   

Anexa nr. 2a (01.01.2007), Anexa nr. 2b (01.04.2007), Anexa nr. 2c (01.10.2007) la O.G.R nr. 
11/2007 privind creşterile salariale ce vor acorda în anul 2007 personalului didactic din unităŃile şi 
instituŃiile de învăŃământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 
educator M II 

684 - 1018 
698 - 
1038 802 - 1194 1   

educator M def. 661 - 955 674 - 974 774 - 1120 4   

Anexa nr. IV/11a (01.01.2007), Anexa nr. IV/11b (01.04.2007), Anexa nr. IV/11c (01.10.2007) la 
O.G.R. 10/2007 –  UnităŃi de AsistenŃă Socială şi UnităŃi de AsistenŃă Medico-Socială  
medic  S primar 702 - 1428 717 - 

1457 796 - 1618 49   
asistent social S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 6   
psiholog S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 11   
psihopedagog S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 3   
sociolog S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 1   
logoped S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 2   
kinetoterapeut S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 17   
Fiziokinetotera-
peut 

S principal 
475 - 1065 

485 - 
1087 539 - 1207 5   

profesor C.F.M. S principal 487 - 863 497 - 881 552 - 978 1   
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asistent 
medical 

SSD principal 
477 - 831 487 - 848 541 - 942 1   

educator 
puericultor 

PL principal 
469 - 819 479 - 836 532 - 928 7   

pedagog de 
recuperare 

PL principal 
469 - 819 479 - 836 532 - 928 1   

asistent social PL principal 469 - 819 479 - 836 532 - 928 16   
asistent 
medical 

PL principal 
469 - 819 479 - 836 532 - 928 200   

asistent 
medical B.F.T 

PL principal 469 - 819 479 - 836 532 - 928 
3   

asistent 
medical igienă 

PL principal 469 - 819 479 - 836 532 - 928 
2   

asistent 
medical 

M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 
1   

masor M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 3   
instructor 
educatie 

M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 
21   

instructor 
ergoterapie 

M principal 469 - 761 479 - 777 532 - 863 
2   

sora medicala M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 
6   

statistician 
medical 

M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 
1   
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registrator 
medical 

M princpal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 
3   

operator 
registrator de 
urgenŃă 

M principal 457 - 685 467 - 699 519 - 776 

5   
infirmieră G   436 - 454 445 - 464 494 - 516 432   
îngrijitoare G   429 - 454 438 - 464 487 - 516 72   
spălătoreasă  G   429 - 454 438 - 464 487 - 516 36   
asistent 
maternal 
profesionist 

    459 - 644 469 - 657 521 - 730 

180   
îngrijitor la 
domiciliu 

    430 439 488 
80   

asistent 
personal 

    459 469 521 
790   

O.G.R.  nr. 23/2007 - salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar . 
UnităŃi sanitare, altele decât cele clinice 
 
farmacist S primar 

616 - 1099 
629 - 
1121 718 - 1278 1   

biolog S principa
l 620 - 1100 

633 - 
1122 721 - 1279 2   

 asistent 
farmacie 

PL principa
l 471 - 819 481 - 836 534 - 928 9   
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Anexa  IV/3a (01.01.2007), Anexa IV/3b ( 01.04.2007), Anexa nr. IV/3c(01.10.2007)  la O.G.R. 
10/2007 – salarii de bază pentru personalul clerical 
preot S I 

475 - 1010 
485 - 
1031 539 - 1145 1   

preot M I 451 - 730 461 - 745 512 - 827 1   

Anexa V/2a (01.01.2007), Anexa V/2b (01.04.2007), Anexa nr. V/2c (01.10.2007) la O.G.R. 
10/2007 – salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat – adminitsrativ, 
gospodărire, întreŃinere – reparaŃii şi de deservire 
administrator M I 451 - 630 461 - 643 512 - 714 5   
casier M I 440 - 555 449 - 567 499 - 630 2   
casier M.G II 433 - 498 442 - 508 491 - 564 1   
magaziner M I 440 - 555 449 - 567 499 - 630 21   
funcŃionar M I 451 - 543 461 - 554 512 - 615 1   
arhivar M I 451 - 543 461 - 554 512 - 615 2   
pompier   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 1   
paznic   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 29   
portar   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 6   
îngrijitor   I 433 - 451 442 - 461 491 - 512 157   
şofer     433 - 726 442 - 741 491 - 823 36   
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muncitor 
calificat 

  I 
475 - 600 485 - 612 539 - 680 182   

muncitor 
necalificat 

    
425 - 440 434 - 449 482 - 499 108   

TOTAL = 
3272,5 
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Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 150/29.05.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

 A DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

 

CAPITOLUL I DISPOZIłII GENERALE 

 

 ART. 1 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 (denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1) 

funcŃionează ca instituŃie publică de interes local, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

 

 ART. 2 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica şi de a 

soluŃiona problemele sociale ale comunităŃii din domeniul protecŃiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie. 

 

 



 77

 ART. 3 Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin se 

finanŃează de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, 

pentru desfăşurarea şi lărgirea activităŃii sale, mijloace materiale şi 

băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din Ńară sau 

străinătate, sub forma de donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. 

 

 ART. 4 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul în Mun. Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17. 

 

 ART. 5 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor 

sociale de către DGASPC sector 1 sunt următoarele:  

a) respectarea drepturilor şi a demnităŃii omului;  

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităŃii persoanelor 

beneficiare;  

c) asigurarea dreptului de a alege;  

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

e) participarea persoanelor beneficiare;  

f) cooperarea şi parteneriatul;  

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  

i) orientarea pe rezultate;  

j) îmbunătăŃirea continuă a calităŃii;  

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul 

instituŃiilor.  



 78

CAPITOLUL II ATRIBUłIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 6 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarele atribuŃii: 

1. În domeniul protecŃiei persoanei adulte: 

- completează evaluarea situaŃiei socio-economice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; 

- asigură furnizarea de informaŃii şi servicii adecvate în vederea 

refacerii şi dezvoltării capacităŃilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru depăşirea, cu forŃe proprii, a situaŃiei de 

dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 

individualizat privind măsurile de asistenŃă socială; 

- acordă persoanei adulte asistenŃă şi sprijin pentru exercitarea 

dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 

- depune diligenŃe pentru clarificarea situŃiei juridice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a 

naşterii acesteia; 

- verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul 

de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o 

măsură de asistenŃă socială într-o instituŃie, în vederea menŃinerii, 

modificării sau revocării măsurii stabilite; 

- asigură măsurile necesare pentru protecŃia în regim de urgenŃă a 

persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi 

asigurarea funcŃionării în structură proprie a unor centre 

specializate; 

- depune diligenŃele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte 

conform planului individualizat privind măsurile de asistenŃă 

socială; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute prin lege. 
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2. În domeniul protecŃiei drepturilor copilului: 

- facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite 

de lege ca potenŃiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, 

religie, apartenenŃă etnică sau naŃionalitate şi stabileşte criterii 

obiective de eligibilitate şi admitere, în funcŃie de tipurile de servicii 

sociale furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri 

şi regulamente interne ce respectă şi sprijină drepturile 

beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, 

precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a 

serviciilor sociale  

- realizează, după caz, atât evaluarea iniŃială şi/sau detaliată a 

nevoilor copiilor şi familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a 

cazului; instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în 

evaluare şi, totodată, făcându-le cunoscute beneficiarilor, familiilor 

acestora sau reprezentanŃilor legali ;  

- elaborează şi implementează planul individualizat de 

protecŃie/planului de servicii pe baza rezultatelor evaluării 

detaliate ; 

- implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi 

implementare a planului individualizat de protecŃie/planului de 

servicii, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităŃi şi 

îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, 

încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale  

-monitorizează trimestrial activităŃile de aplicare a hotărârilor de 

instituire a măsurilor de protecŃie specială a copilului;  
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- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în 

plasament copilul;  

- evaluează garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie 

să le îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori 

şi care pot primi un copil în îngrijire; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului/instanŃei 

judecătoreşti competente propunerea privind stabilirea unei măsuri 

de protecŃie specială  

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament 

copii, pe toată durata acestei măsuri;  

- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni 

asistenŃi maternali profesionişti, în condiŃiile legii; încheie contracte 

individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenŃi 

maternali profesionişti atestaŃi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora;  

- acordă asistenŃă şi sprijin părinŃilor copilului separat de familie, în 

vederea reintegrării în mediul său familial;  

- reevaluează, cel puŃin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, 

împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecŃie 

specială şi propune, după caz, menŃinerea, modificarea sau 

încetarea acestora;  

- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopŃiei 

interne pentru copiii aflaŃi în evidenŃa sa;  

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care 

doresc să adopte copii; evaluează condiŃiile materiale şi garanŃiile 

morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de 

familie sau de persoană aptă să adopte copii;  
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- susŃine în faŃa instanŃei competenŃe cererea de deschidere a 

procedurii adopŃiei interne ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încredinŃare în 

vederea adopŃiei copilului de către familia identificată ca potenŃial 

adoptatoare ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încuviinŃare a 

adopŃiei copilului de către familia căreia i-a fost încredinŃat în 

vederea adopŃiei  

- monitorizează evoluŃia copiilor adoptaŃi, precum şi a relaŃiilor 

dintre aceştia şi părinŃii lor adoptivi; sprijină părinŃii adoptivi ai 

copilului în îndeplinirea obligaŃiei de a-l informa pe acesta că este 

adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o 

permit;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege;  

 

3. Alte atribuŃii: 

- coordonează şi sprijină activitatea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului; 

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinŃii săi precum şi cea de admitere a adultului în 

instituŃii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenŃă socială; 

- acordă asistenŃă tehnică necesară pntru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în 

activitatea de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 
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- evaluează şi pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi 

personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea 

acestora; 

- colaborează cu ONG care desfăşoară activităŃi în domeniul 

asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului sau cu agenŃi economici 

prin încheierea de convenŃii de colaborare; 

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alŃi 

reprezentanŃi ai societăŃii civile în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecŃia copilului, în funcŃie 

de nevoile comunităŃii locale; 

- colaborează, pe bază de protocoale sau convenŃii, cu celelalte 

DirecŃii Generale precum şi cu alte instituŃii publice din unitatea 

administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin, 

conform legii; 

- asigură, la cerere, consultanŃă de specialitate gratuită privind 

acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaŃiilor de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului; colaborează cu alte instituŃii responsabile pentru 

a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

- propune consiliului local al sectorului 1 înfiinŃarea, finanŃarea, 

respectiv cofinanŃarea instituŃiilor publice de AsistenŃă socială, 

precum şi a serviciilor pentru protecŃia copilului; 

- prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de 

evaluare a activităŃilor desfăşurate; 

- asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, 

persoanelor cu handicap; 
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- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanŃă 

accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi 

familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor 

prevăzute de lege; 

- acŃionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la 

protecŃia institutŃionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv 

îngrijirea la domiciliu; 

- organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului 

din aparatul propriu şi instituŃiile/serviciile din subordine, de 

evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei 

pentru protecŃia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză 

medicală a persoanei adulte cu handicap; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în acte normative sau 

stabilite prin hotărâri ale consiliului local al sectorului 1.   

 

CAPITOLUL III CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 7 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigură de 

către Directorul General şi Colegiul Director. 

 

 ART. 8 DIRECTORUL GENERAL 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice, 
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administrative sau economice, şi să aibă o vechime de cel puŃin 5 

ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

 Directorul General asigură conducerea executivă a 

D.G.A.S.P.C Sector 1 şi răspunde de buna funcŃionare a acesteia 

în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

 Directorul General îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- Directorul general al D.G.A.S.P.C. asigură conducerea executivă 

a acesteia şi răspunde de buna ei funcŃionare în îndeplinirea 

atribuŃiilor ce îi revin. 

- Directorul general reprezintă DirecŃia generală în relaŃiile cu 

autorităŃile şi instituŃiile publice din Ńară şi din străinătate, precum şi 

în justiŃie. 

- exercită atribuŃiile ce revin DirecŃiei generale în calitate de 

persoană juridică; 

- exercită funcŃia de ordonator secundar de credite ; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al DirecŃiei generale şi 

contul de încheiere al exerciŃiului bugetar, pe care le supune 

avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti ; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu 

şi lung, de restructurare, organizare şi sezvoltare a sistemului de 

asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului având avizul 

colegiului director şi al comisiei ; 
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- elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de 

asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului, stadiul 

implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru 

îmbunătăŃirea acestei activităŃi, pe care le prezintă spre avizare 

colegiului director şi apoi comisiei pentru protecŃia copilului ; 

- aprobă statul de personal al DirecŃiei generale; numeşte şi 

eliberează din funcŃie personalul din cadrul DirecŃiei generale, 

potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local 

al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, statul de funcŃii al DirecŃiei 

generale, având avizul colegiului director ; 

- controlează activitatea personalului din cadrul DirecŃiei generale 

şi aplică sancŃiuni disciplinare acestui personal ; 

- este vicepreşedintele Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

şi reprezintă DirecŃia generală în relaŃiile cu aceasta ; 

- asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecŃia copilului ; 

 - Directorul general îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege 

sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti sau dispoziŃia Primarului sector 1 ; 

- numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a 

Directorului general al DirecŃiei generale se face la propunerea  

primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

- în exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, Directorul General emite 

DispoziŃii. 
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 ART. 9 COLEGIUL DIRECTOR se întruneşte în şedinŃă 

ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi 

în şedinŃa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general sau, a preşedintelui colegiului director sau a 

unuia dintre directorii adjuncŃi. 

- La şedinŃele colegiului director pot participa, fără drept de vot, 

membrii comisiei pentru protecŃia copilului, respectiv primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi alŃi consilieri locali(care nu 

sunt membri ai colegiului), precum şi alte persoane invitate de 

membrii colegiului director. 

- Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege sau 

prin hotărâre a consiliului local al sectorului 1 Bucureşti. 

- ŞedinŃele colegiului director se desfăşoară în prezenŃa a cel puŃin 

două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În 

exercitarea atribuŃiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri 

cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

 

 COLEGIUL DIRECTOR îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- analizează şi controlează activitatea DirecŃiei generale şi contul 

de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

- avizează proiectul bugetului propriu al DirecŃiei generale şi contul 

de încheiere al exerciŃiului bugetar ; 

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul 

general al DirecŃiei generale; 

 



 87

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DirecŃiei generale, 

altele decât bunurile imobile, prin licitaŃie publică, organizată în 

condiŃiile legii ; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către 

direcŃia generală, prin licitaŃie publică organizată în condiŃiile legii ; 

- întocmeşte si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit 

legii, statul de funcŃii precum şi premierea şi sporurile care se 

acordă la salariul personalului DirecŃiei generale, cu încadrarea în 

resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii ; 

- Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege sau 

prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti. 

 

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 ART. 10 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarea structură 

organizatorică : 

Serviciul Prevenire, ProtecŃie şi P.S.I. (pg. 15-17); 

Serviciul Corp Control ( pg. 17-18) ; 

Cabinet medical ( pg. 18) ; 

Biroul Audit ( pg. 18-19) ; 

Serviciul UrgenŃe ( pg. 19-20) ; 

Birou UrgenŃe Persoane Adulte( pg. 20) ; 
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Serviciul Registratură (pg. 20-21) ; 

Arhivă ( pg. 21) ; 

Serviciul Farmacie ( pg. 21-22) ; 

Serviciul Strategii, Programe, Proiecte (pg. 22-23) ; 

Centru de AsistenŃă Integrată a AdicŃiilor (pg. 23-24); 

Birou Implementare Standard HACCP ( pg. 24); 

Biroul Imagine, Informare şi RelaŃii Publice ( pg. 24-26); 

DirecŃia Jurdic-Contencios şi Resurse Umane 

Director general adjunct ( pg. 13-14); 

Serviciul  Juridic Contencios ( pg. 32-33); 

Serviciul AsistenŃă Juridică AchiziŃii Publice, Avizare Contracte (pg. 

33); 

Serviciul Resurse Umane Centre şi Cămine  

(pg. 35) ; 

Serviciul Resurse Umane AsistenŃi Personali, AsistenŃi Maternali 

Profesionişti, Îngrijitori la Domiciliu ( pg. 35) 

Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu (pg. 33-35) ; 

DirecŃia Prevenire  

Director general adjunct ( pg. 13) ; 

Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie (pg. 26-27) ; 

Biroul de Prevenire şi IntervenŃie în SituaŃia Părăsirii Copilului în 

MaternităŃi (pg. 27-28) ; 

Serviciul Venit Minim Garantat ( pg. 29) ; 

Serviciul Prevenire Marginalizare şi Integrare Socială ( pg. 30-31); 

Biroul RelaŃii Interetnice ( pg. 31-32) ; 

Birou Secretariat Comisie Prevenire ( pg. 32) ; 
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DirecŃia Economică  

Director general adjunct( pg. 11-12);   

Serviciul Contabilitate( pg. 36); 

Serviciul Financiar ( pg. 36-37); 

Serviciul Salarizare ( pg. 37-38); 

Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară ( pg. 38); 

DirecŃia AchiziŃii Publice, Administrare Patrimoniu 

 Director general adjunct (pg. 12); 

Serviciul Administrativ – Compartiment Informatică (pg. 38-39) ; 

Biroul AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte (pg. 39-40) ; 

Serviciul EvidenŃă Patrimoniu ( pg. 40) ; 

Biroul Obiecte Inventar (pg. 40) ; 

Serviciul Auto ( pg. 40-41) ; 

FormaŃia Tehnică ( pg. 41); 

DirecŃia ProtecŃie Persoană şi Familie  

Director general adjunct ( pg. 9-10); 

Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice « Clubul Seniorilor » ( pg. 

41-42); 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor adulte cu Handicap 

( pg. 42-43); 

 Centru de Zi „Un pas împreună” ( pg. 44); 

Biroul Secretariat Comisie de Evaluare Complexa AdulŃi ( pg. 45) ; 

Biroul PrestaŃii şi FacilităŃi pentru Persoane cu Handicap (pg. 43-

44) ; 

Serviciul Familial pentru Persoane cu Handicap Grav (pg. 44-45) ; 

Serviciul AlocaŃii şi IndemnizaŃii ( pg. 45-46) ; 
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Serviciul RezidenŃial Adulti ( pg. 46-47) ; 

Unitate de Recuperare AdulŃi (două module Icar şi Pheonix) ( pg. 

48) ; 

Complexul Social de Servicii « Odăi » ( pg. 49-50) ; 

Biroul Deservire (pg. 50) ; 

Complexul Social de Servicii « Străuleşti » (pg. 48) ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Vasile » (pg. 50) ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Elena» (pg. 51); 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă  « Sf. Ioan » (pg. 51) ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Dimitrie » (pg. 52) ; 

Directia de ProtecŃie a Copilului 

Director general adjunct (pg. 10-11); 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului (pg. 53-54) ; 

Biroul Unic de Preluare ( pg. 54-55) ; 

Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif » (pg. 64) ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Maria » (pg. 65); 

Casa « Sf. Mina » ( pg. 65-66) ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae » (pg. 66) 

Centrul de Primire în Regim de UrgenŃă « Pinocchio » ( pg. 66-67); 

C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail » ( pg. 67-68); 

Centrul de plasament « Sf.Petru şi Pavel » (pg. 68) ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ştefan » (pg. 69) ; 

Complexul Social de Servicii « Jiului » ( pg. 69-70) ; 

C.A.P.C.H. « Sf. Ana » ( pg. 70-71); 

C.A.P.C.H. « Sf. Gavril » (pg. 71-72); 

Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei » (pg. 72-74) ; 
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Casa « Buburuza » (pg. 74) ; 

Casa « Alexandra » ( pg. 74) ; 

Casa « Stejărel » ( pg. 74) ; 

Casa « BrăduŃ » ( pg. 74) 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » Centrul Maternal 

D.G.A.S.P.C. sector 1 (pg. 74-75); 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » - Centrul de 

Recuperare Neuropsihomotorie (pg. 75); 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » - Biroul 

Administrativ ( pg. 76); 

Centrul de Zi Copil Longdon Down (pg. 77) ; 

Centrul de Zi Copil Autist (pg. 77-78) ; 

Serviciul RezidenŃial ( pg. 55) ; 

Serviciul Anchete Psihosociale şi Exprimare Liberă a Opiniei 

Copilului (pg. 56-58) ; 

Serviciul ProtecŃie Copil Delicvent (pg. 58059) ; 

Serviciul Familial (pg. 59-60) ; 

Biroul AdopŃii, Post –AdopŃii (pg. 60-61) ; 

Serviciul Monitorizare (pg. 56) ; 

Serviciul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 (pg. 61); 

Serviciul AsistenŃă Maternală ( pg. 62-63) ; 

Serviciu Formare, Evaluare, Monitorizare A.M.P. (pg. 63-64); 

DirecŃia Centrul Medical Comunitar “Caraiman” 

Director General Adjunct ( pg. 14-15); 

Serviciul Consiliere şi AsistenŃă Persoane Vârstnice (pg. 80-81) ; 

Unitatea de Îngrijire la Domiciliu « Pajura» (pg. 81-82) ; 
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Unitatea de Îngrijire la Domiciliu « Victoria » (pg. 81-82) ; 

Unitatea de AsistenŃă şi Consiliere Medicală a Persoanei Vârstnice 

« O alta sansă » (pg. 82-83);  

Cabinet Medicina de Familie (pg. 78-79-80) ; 

102. Cabinet Medicina de Familie (pg. 78-79-80) ; 

103. Cabinet Planning Familial (pg. 78-79-80); 

104. Cabinet Pediatrie (pg. 78-79-80); 

105. Servicii şi ActivităŃi AMC (pg. 78-79-80) ; 

106. Radiologie (pg. 78-79-80); 

107. Ecografie (pg. 78-79-80) ; 

108. Stomatologie (pg. 78-79-80) ; 

109. Stomatologie”2” (pg. 78-79-80) ; 

110. Cabinet Obstetrică Ginecologie (pg. 78-79-80) ; 

111. Cabinet Chirurgie, Urologie (pg. 78-79-80) ; 

112. Serviciul AmbulanŃă (pg. 78-79-80) ; 

113. Neuropsihiatrie (pg. 78-79-80) ; 

114. Laborator de analize (pg. 78-79-80) ; 

115. Unitatea Medicina Muncii (pg. 78-79-80) ; 

116. Birou Administrativ (pg. 78-79-80). 

 

CAPITOLUL V DIRECTORII GENERALI ADJUNCłI 

 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 are 7 directori generali adjuncŃi. 
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 ART. 11 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ASISTENłĂ 

SOCIALĂ  

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice sau 

administrative, şi să aibă o vechime de cel puŃin 5 ani în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

 Directorul General Adjunct AsistenŃă Socială îndeplineşte 

următoarele atribuŃii: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează 

Directorul General al DirecŃiei Generale de Asistenta Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 
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 ART. 12 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU 

PROTECłIA COPILULUI. 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice sau 

administrative şi să aibă o vechime de cel puŃin 5 ani în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

 Directorul General Adjunct pentru ProtecŃia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflat în subordonarea sa directă; 

- coordoneaza metodologic activitatea Serviciului UrgenŃe; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de Asistenta Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează;  

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională;  

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte funcŃia de vicepreşedinte a C.P.C în lipsa 

directorului general ; 

- numeşte managerii de caz. 

- aprobă raportul final referitor la evoluŃia relaŃiilor dintre copil şi 

persoana/familia adoptatoare la sfârşitul perioadei de încredinŃare 

în vederea adopŃiei, în lipsa directorului general ; 
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 13 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC. 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare în 

domeniul economic şi o vechime de cel puŃin 5 ani în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

 Directorul General Adjunct Economic îndeplineşte 

următoarele atribuŃii : 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează; 

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună cu 

directorul general adjunct administrativ şi-l supune spre avizare 

Directorului General; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 
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- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 14 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT - DIRECłIA 

ACHIZIłII PUBLICE ADMINISTRARE PATRIMONIU 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durata sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor juridice, tehnice sau 

administrative şi o vechime de cel puŃin 5 ani în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcŃiei. 
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 Directorul General Adjunct pentru Directia AchiziŃii publice 

Administrare Parimoniu are următoarele atribuŃii: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează;  

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună cu 

directorul general adjunct economic şi-l supune spre avizare 

Directorului General; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate in subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 . 

 

 ART. 15 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT - DIRECłIA 

PREVENIRE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice sau 

administrative şi o vechime de cel puŃin 5 ani în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

 Directorul General Adjunct pentru DirecŃia Prevenire 

îndeplineşte următoarele atribuŃii: 
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- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 16 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT– DIRECłIA 

JURIDIC-CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată în domeniul ştiinŃelor juridice şi o 

vechime de cel puŃin 5 ani în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcŃiei. 

- coordonează şi controlează activitatea compartimentelor 

organizate în cadrul DirecŃiei; 

- formulează răspunsuri la petiŃiile repartizate spre soluŃionare 

DirecŃiei pe care le înaintează Directorului General al DGASPC 

Sector 1 spre a fi semnate; 

- asigură consultanŃa şi consilierea de specialitate persoanelor 

fizice sau juridice care se adresează în acest sens DGASPC 

Sector 1; 

- avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic şi 

administrativ repartizate de către Directorul General al DGASC 

Sector 1; 

- redactează şi fundamentează Proiectele de Hotărâri promovate 

de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local al Sectorului 1; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate Proiectele ConvenŃiilor de 

colaborare/Parteneriate încheiate de DGASPC Sector 1 pe care le 

înaintează spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1;  
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- asigură, la solicitarea conducerii instituŃiei, întocmirea 

formalităŃilor pentru adoptarea sau după caz 

modificarea/actualizarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi 

R.O.F. pe baza analizei finale a Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi a propunerilor înaintate de 

compartimentele instituŃiei; 

- elaborează instrucŃiunile necesare bunei funcŃionari a 

compartimentelor din subordine; 

- asigură întocmirea proiectelor de dispoziŃie a Directorului General 

privind sancŃionarea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pe baza Raportului Comisiei de Disciplină sau a referatului şefului 

ierarhic superior al angajatului; 

- întocmeşte documentaŃia privind acordarea premiilor anuale (al 

13-lea salariu) conform dispoziŃiilor legale; 

- întocmeşte documentaŃia privind acordarea premiilor, altele decât 

premiul anual, pe baza propunerilor compartimentelor 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- întocmeşte documentaŃia privind acordarea salariilor de merit 

pentru angajaŃi pe baza propunerilor compartimentelor 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Ńine evidenŃa orelor suplimentare pentru compartimentele din 

subordine; 

- solicită compartimentelor D.G.A.S.P.C. Sector 1 propuneri privind 

angajaŃii care vor participa la cursuri de formare/perfecŃionare 

profesională şi le va înainta Directorului General în vederea 

întocmirii planului de formare profesională; 
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- exprimă puncte de vedere (scris sau verbal) privind interpretarea 

actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea 

instituŃiei; 

- asigură aplicarea legislaŃiei privind recrutarea, angajarea, 

evaluarea, formarea şi perfecŃionarea personalului din cadrul 

instituŃiei  

- participă la lucrările Comisiei de cercetare prealabilă constituită la 

nivelul DGASPC Sector 1; 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea Directorului General al 

DGASPC Sector 1. 

 

 ART. 17 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT- CENTRUL 

MEDICAL COMUNITAR “CARAIMAN” 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată în domeniul ştiinŃelor socioumane şi 

studii post-universitare în domeniul managementului serviciilor 

sociale şi de sănătate si o vechime de cel puŃin 5 ani în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

- coordonează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate a 

centrului; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 
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- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare;  

 

CAPITOLUL VI ATRIBUłIILE SERVICIILOR 

D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 18 SERVICIUL PREVENIRE, PROTECłIE ŞI P.S.I. 

(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele 

atribuŃii: 
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- studiază actele normative care reglementează activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică 

şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 

îmbunătăŃirea instrucŃiunilor proprii de apărare împotriva 

incendiilor; 

- studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaŃiile de 

utilizare din cadrul DirecŃiei generale, precum şi măsurile de 

prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

- execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de 

Directorul General; 

- îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acŃionare a 

echipei de intervenŃie din cadrul Directiei generale; 

-îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenŃie şi 

întocmeşte programul de instruire al acesteia; 

- execută - pe baza planificării aprobate de Directorul General- 

controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaŃiile 

DirecŃiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi 

a altor prescripŃii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de 

protecŃie împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale; 

- verifică modul de întreŃinere şi funcŃionare a instalaŃiilor, 

aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către 

personalul încadrat în muncă; Ńine evidenŃa instalaŃiilor, 

substanŃelor chimice şi a altor mijloace de protecŃie împotriva 

incendiilor, la nivelul Directiei generale; 
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- urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripŃii 

tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea 

documentaŃiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor 

eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaŃiilor 

executate la construcŃiile şi instalaŃiile ce prezintă pericol de 

incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcŃiune; 

- acordă sprijin şi asistenŃă tehnică de specialitate la înlăturarea 

unor stări de pericol sau la soluŃionarea unor probleme deosebite 

din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în 

cadrul DirecŃiei generale, precum şi la executarea unor intervenŃii 

la instalaŃiile cu pericol de incendiu în funcŃiune; informează 

imediat conducerea DirecŃiei generale asupra unor stări de pericol 

iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităŃii instructiv- 

educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 

încadrat în muncă, executând nemijlocit activităŃi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 

ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor 

desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 

instituŃii similare din Ńară şi străinătate; 

- acordă asistenŃă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităŃi naturale şi 

catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcŃiune a instalaŃiilor 

şi a sistemelor de protecŃie împotriva incendiilor avariate în urma 

acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 
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- participă la acŃiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul 

DirecŃiei generale, precum şi la cercetarea acestora; Ńine evidenŃa 

incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage 

concluzii din analiza acestora; 

- participă la analiza activităŃii de prevenire şi stingere a incendiilor 

din cadrul DirecŃiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea 

neajunsurilor şi îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 

- participă la acŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor 

(controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienŃă, consfătuiri, 

analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 

alte organe abilitate prin lege; 

- urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării 

spaŃiilor DirecŃiei generale cu instalaŃii, aparatură, echipament de 

protecŃie şi substanŃe chimice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecŃie 

împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 

- urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor 

necesare desfăşurării activităŃii instructiv- educative pentru 

prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum 

şi modul de utilizare şi de întreŃinere a acestora; 

- face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăŃământ 

ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecŃionare a personalului 

încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele 

stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 
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- aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi 

competenŃelor stabilite, recompense sau sancŃiuni pe linia 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind: 

- să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  

p.s.i., în conformitate cu DispoziŃiile Generale D. G. P. S. I. 

003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să 

ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienŃelor constatate; 

- să Ńină evidenŃa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea DirecŃiei 

generale, să controleze prin sondaj modul de întreŃinere, revizie, 

reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor 

funcŃionări şi să raporteze situaŃia, trimestrial, Directorului General; 

- să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul 

izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor 

referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a 

acestuia; 

- să informeze conducerea DirecŃiei generale asupra constatării şi 

a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă 

propunerile necesare; 

- să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace 

tehnice de p.s.i.; 

- să întocmească - după caz- şi să supună spre aprobarea 

conducerii societăŃii proiecte de instrucŃiuni privind îmbunătăŃirea 

activităŃii de dotare cu mijloace de p.s.i.; 

- să propună sancŃionarea celor ce se fac vinovaŃi de încălcarea 

normelor de dotare cu mijloace de p. s. I; 
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- întocmeşte documentaŃia necesara pentru obŃinerea autorizaŃiilor 

de funcŃionare, a autorizaŃiilor sanitar-veterinare ale unităŃilor; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 19 SERVICIUL CORP CONTROL(cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) - are următoarele atribuŃii: 

- verifică modul în care au fost soluŃionate sesizările şi plângerile 

persoanelor care reclamă abuzuri săvârşite de persoane juridice 

sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ; 

- realizarea la nivel corespunzător de calitate a atribuŃiilor instiŃutiei 

publice stabilite în concordanŃă cu propria ei misiune, în condiŃii de 

regularitate, eficacitate, economicitate, eficienŃă precum şi la 

standardele stabilite; 

- asigurarea îndeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematică şi 

menŃinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate 

structurilor, programelor, proiectelor sau operaŃiunilor; 

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului a 

anumitor operaŃiuni ale instituŃiei, precum şi păstrarea şi 

înregistrarea în mod adecvat a documentelor;  

- îndeplinirea sarcinilor şi aplicarea metodologiei de control 

solicitată de Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în conformitate cu legislaŃia 

în vigoare; 
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- controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanei 

adulte/familiei aflate în situaŃii de risc social; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanei cu 

handicap; 

- controlează la solicitarea comisiei, modul cum sunt respectate şi 

se aplică hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

precum şi modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu 

handicap asa cum reies din certificatele de încadrare într-o 

categorie specială de persoane cu handicap eliberate de Comisia 

de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap; 

- controlează activitatea de prevenire a marginalizării sociale şi 

integrare socială, prevenire abandon şi acordare venit minim 

garantat; 

- controlează la solicitarea directorului general activitatea 

compartimentelor de specialitate din cadrul instituŃiei , întocmind 

un raport/notă în care propun măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii, 

dar şi măsuri cu caracter preventiv, dacă este cazul; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini la solicitarea conducerii 

instituŃiei sau stabilite prin lege având în vedere respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

- verifică modul în care sunt respectate drepturile omului; 

- colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 precum şi 

cu celelalte servicii publice descentralizate în vederea identificării 

situatŃiilor deosebite din activitatea de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate sau cu dizabilităŃi, activitatea de prevenire, activitatea de 

asistenŃă socială a persoanei şi familiei. 
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 ART. 20 CABINETUL MEDICAL(cu sediul în Str. Caraiman 

nr. 33A)are următoarele atribuŃii:  

- întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conŃine datele 

referitoare la condiŃiile de muncă analizate de echipa 

multidisciplinară coordonată de medicul de medicina muncii; 

- participă la evaluarea stării de sănătate a angajaŃilor prin 

efectuarea examenului clinic de angajare, de adaptare, periodic la 

reluarea muncii precum şi a examenului clinic de bilanŃ la 

încetarea activităŃii; 

- urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare, a 

analizelor de laborator şi a explorărilor paraclinice necesare în 

funcŃie de tipul de expunere şi de solicitarea locului de muncă; 

- acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri acute 

în timpul activităŃii; 

- programează controlul medical periodic al angajaŃilor şi 

urmăreşte efectuarea acestuia; 

- urmăreşte ca dosarul medical să conŃină concluziile din fişele de 

aptitudine semnate de medicul de medicina muncii; 

- verifică şi vizează certificatele de concedii medicale; 

- participă la realizarea managementului accidentelor de muncă; 

- comunică DirecŃiei de Sănătate Publică morbiditatea cu I.T.M; 

- stabileşte necesarul de medicamente de urgenŃă, vaccinuri şi 

materiale consumabile; 

- semnalează cazuri de boala profesională; 

- înregistrează bolile legate de profesiuni; 

- informează şi educă angajaŃii în probleme de sănătate în muncă; 
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- pregăteşte angajaŃii în vederea acordării primului ajutor în caz de 

accidente de muncă; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 21 BIROUL AUDIT INTERN(cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- certificarea trimestrială şi anuală, însoŃită de raport de audit, a 

bilanŃului contabil şi a contului de execuŃie bugetară, prin 

verificarea legalităŃii, realităŃii şi exactităŃii evidenŃelor contabile şi 

ale actelor financiare şi de gestiune; 

- examinarea legalităŃii, regularităŃii şi conformităŃii operaŃiunilor, 

identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor; 

- supravegherea regularităŃii sistemelor de fundamentare a 

deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire 

şi control al îndeplinirii deciziilor; 

- evaluarea economicităŃii, eficacităŃii şi eficienŃei cu care sistemele 

de conducere şi de execuŃie existente în cadrul instituŃiei ori la 

nivelul unui program/proiect finanŃat din fonduri publice utilizează 

resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea 

obiectivelor şi obŃinerea rezultatelor stabilite; 

- identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de control, 

precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor 

programe/proiecte sau unor operaŃiuni şi propunerea de măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după 

caz. 
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- realizează inventarierea patrimoniului în conformitate cu Ordinul 

Ministerului FinanŃelor nr. 2388 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului; 

- organizează şi exercită controlul financiar de gestiune în 

conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 

privind organizarea şi funcŃionarea controlului financiar, Normele 

Ministerului FinanŃelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului 

financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991; 

- verificarea periodică a gestiunilor complexelor sociale de servicii 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri şi soluŃii pentru recuperarea pagubelor şi 

sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz; 

- examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal 

instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi a 

rezultatelor obŃinute; 

- examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a 

deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, 

urmărire şi control a îndeplinirii deciziilor; 

- efectuează inspecŃia de audit intern ori de câte ori apar riscuri 

interne de natură economică, financiară, structurale, funcŃionale şi 

de sistem propunând măsuri pentru înlăturarea acestora.  

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 22 SERVICIUL URGENłE COPIL (cu sediul în B-dul. 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- identifică zonele de intervenŃie şi aproximează numărul de copii 

aflaŃi în stradă pe raza sectorului 1 ; 

- propune măsurile de protecŃie pentru copiii proveniŃi din stradă; 

- informează părinŃii aflaŃi cu copii în stradă cu privire la prevederile 

legale;  

- acordă asistenŃă şi sprijin de urgenŃă părinŃilor copilului, urmărind 

dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea şi dacă îşi exercită 

drepturile şi îşi îndeplinesc obligaŃiile cu privire la copil aşa încât să 

prevină apariŃia situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului; 

- colaborează cu S.A.P.E.L.O. în vederea acordării copilului 

capabil de discernământ, asistenŃa şi sprijin în exercitarea 

dreptului său la libera exprimare a opiniei; 

- asigură protecŃia specială a copilului abuzat sau neglijat 

obligându-se să verifice şi să soluŃioneze împreună cu 

S.A.P.E.L.O. toate sesizările privind cazurile de abuz şi nelijare . În 

situaŃia în care, în urma verificărilor efectuate se stabilesc motive 

temeinice care să susŃină existenŃa unei situaŃii de pericol iminent 

pentru copil, datorat abuzului sau neglijării, şi nu întâmpină 

opoziŃie din partea persoanelor juridice precum şi a persoanelor 

fizice care au în îngrijire sau asigură protecŃia unui copil, instituŃie 

măsura de plasament în regim de urgenŃă;  



 116

- depune diligenŃele necesare pentru clarificarea situaŃiei juridice a 

copilului plasat în regim de urgenŃă; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor 

şi a celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice 

centrale şi locale în vederea identificării situaŃiilor deosebite care 

apar în activitatea de protecŃie a copilului aflat în dificultate; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

 

 ART. 23 BIROUL URGENłE PERSOANE ADULTE (cu 

sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- intervine de urgenŃă în cazul în care sunt sesizări ale persoanelor 

adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin pentru persoane 

fără adăpost; 

- oferă servicii de urgenŃă persoanelor adulte aflate în dificultate, la 

domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor; 

- asigură de urgenŃă sprijin sociomedical pentru persoanele 

vârstnice care nu au întreŃinători legali ; 

- facilitează accesul la servicii medicale de urgenŃă în baza 

ConvenŃiei încheiate cu Serviciul de AmbulanŃă al Municipiului 

Bucureşti. 
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- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 24 SERVICIUL REGISTRATURĂ (cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17)are următoarele atribuŃii : 

- preia de la solicitanŃi/petitionari cererile/petitiile depuse de aceştia 

şi le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor, pe 

semnătură; 

- asigură informarea publică directă a persoanelor; 

- asigură informarea internă a personalului; 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi 

termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de 

la Guvern, PreşedinŃie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale 

ale administraŃiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi 

termenele de rezolvare a acestora; 
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- se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

persoanele/instituŃiile care s-au adresat D.G.A.S.P.C. în scris ; 

- aplică dispoziŃiile Legii 233/2002 pentru aprobarea O.G nr. 

27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor ; 

- raspunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitarilor 

beneficiarilor; 

- creează baza de date şi o gestionează eficient ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 25 ARHIVA (cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 

17) are următoarele atribuŃii : 

- înregistrează şi Ńine evidenŃa tuturor documentelor intrate, a celor 

întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite; 

- aplică prevederile legislaŃiei în vigoare pe linia muncii de arhiva şi 

stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii ; 

- asigură evidenŃa, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 

- întreŃine şi dezvoltă relaŃii cu organele şi instituŃiile similare în 

vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului 

de documente şi de reproduceri de pe acestea ; 

- au obligaŃia să păstreze documentele create sau deŃinute în 

condiŃii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii sau comercializării în alte condiŃii decât cele 

prevăzute de lege ; 
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 ART. 26 SERVICIUL FARMACIE (cu sediul în str. Caraiman 

nr. 33A ) are următoarele atribuŃii: 

- asigură aprovizionarea zilnică a locurilor de muncă din oficina cu 

întreaga gamă de produse şi în cantităŃi corespunzătoare 

solicitărilor; 

- operează zilnic în registrul de gestiune toate documentele legale 

care se referă la mişcarea valorică a produselor (facturi, note de 

livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare 

a produselor ) ; 

- analizează periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor 

pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ; 

- raŃionalizează difuzarea produselor deficitare ; 

- întocmeşte şi depune la termen, pe baza consemnărilor din şi a 

stocurilor existente în unitate, notele de comandă necesare 

completării stocului la toate produsele ; 

- organizează recepŃia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi 

a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie, precum şi 

depozitarea şi conservarea acestora în condiŃii corespunzătoare ; 

- întocmeşte fişele de farmacovigilenŃă în conformitate cu 

normativele în vigoare ; 

- întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaŃii. 

 

 ART. 27 SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME,  

PROIECTE (cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii : 
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- coordonează activitatea Centrului de asistenŃă integrată a 

adicŃilor, Biroului implementare standarde HACCP şi a Biroului 

imagine; 

- întocmeşte o bază de date, actualizată periodic, cu privire la 

organizaŃiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ; 

- elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul 

Sectorului 1, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituŃii publice ; 

- asigură managementul proiectelor în domeniul asistenŃei sociale ; 

- colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea 

implementării şi monitorizării proiectelor co-finanŃate ; 

- întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul 

implementării proiectelor aflate în derulare ; 

- transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de 

implementare , planuri de achiziŃii, rapoarte narative, etc) către 

finanŃatori, respectându-se termenele stabilite în concordanŃă cu 

contractele semnate ; 

- realizează demersurile necesare în vederea realizării procedurilor 

de achiziŃie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în cadrul 

proiectelor, respectându-se procedurile de achiziŃie stabilite în 

cadrul contractului, prin colaborarea cu departamentele specifice 

ale DGASPC; 

- colaborează cu DirecŃia Economică în vederea întocmirii 

rapoartelor financiare ale proiectelor; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităŃii 

şi sustenabilităŃii proiectelor implementate ; 
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- colaborează cu Biroul Imagine în vederea promovării şi 

diseminării rezultatelor obŃinute prin implementarea proiectelor. 

- să monitorizeze şi să evalueze persoanele beneficiare ale 

programelor/proiectelor. 

- consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează pe 

raza sectorului 1 în vederea dezvoltării şi implementării de proiecte 

conform legislaŃiei în vigoare privind parteneriatul public-privat ; 

- întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de 

subcontractare sau subvenŃionare a unor servicii sociale, de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi le supune spre avizare 

Directorului General ; 

- urmăreşte îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităŃilor 

asumate în baza parteneriatelor incheiate; 

- păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din 

cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor 

existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ; 

- elaborează proiectul de strategie in domeniul asistenŃei sociale 

pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanŃă cu 

strategiile naŃionale şi regionale şi îl supune spre avizare 

directorului general; 

- elaborează planuri de acŃiune comunitară în vederea asigurării 

continuităŃii serviciilor sociale; 

- elaborează strategii de dezvoltarea organizaŃionala a instituŃiei şi 

le supune spre aprobare conducerii şi Colegiului Director; 

- pe baza analizei de ansamblu a modalităŃilor de implementare a 

strategiei DGASPC precum şi analizei activităŃii instituŃiei ca sistem 
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integrat de asistenŃă socială, elaborează propuneri în vederea 

îmbunătăŃirii activităŃii pe care le supune spre aprobare conducerii 

DGASPC. 

- organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenŃei 

sociale, pe activităŃi specifice; 

 

 ART. 28 CENTRUL de ASISTENTA INTEGRATA A 

ADICłILOR (cu sediul în str. Dobrogeanu Gherea nr. 74) are  

următoarele atribuŃii : 

- furnizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru 

consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi 

care participă punctual la şedinte de consiliere şi asistenŃă 

psihologică şi activităŃi de reintegrare socială; 

- activităŃi de informare şi orientare şi prevenire a consumului de 

droguri, în special prevenire şcolară şi comunitară.;  

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri in colaborare cu 

Serviciul protecŃie copil delincvent; 

- consiliere psihologică ;    

- servicii de reintegrare comunitară ; 

- socializare şi petrecere a timpului liber ; 

- sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională ; 

- servicii de recuperare ; 

- terapie ocupaŃională, în vederea facilitării reinserŃiei profesionale; 

- colaborare cu Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere 

Antidrog din Bucureşti care vor evalua şi vor face trimiteri ale 

beneficiarilor către centru; 
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- realizarea de grupuri de discuŃii pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme legate de consumul de droguri cât şi pentru 

specialiştii din domeniul furnizării de servicii şi pentru persoanele 

interesate de aspectele multiple ale consumului de droguri; 

- prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar, cât şi în 

comunitate ce necesită modificarea unui ansamblu de variabile 

legate de acei factori de risc mai apropiaŃi consumului de droguri şi 

de capacităŃi personale, care pot acŃiona ca factori de protecŃie 

faŃă de întărirea consumului problematic de droguri. 

- realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu persoanele de 

referinŃă şi/sau suport din mediul de viaŃă al consumatorului de 

droguri; părinŃi, prieteni, fraŃi, alte rude apropiate. 

- consilierea persoanelor de suport în vederea facilitării readaptării 

consumatorului de droguri la mediul social din care provine. 

- colaborarea cu autorităŃile publice locale din zona administrativ-

teritorială în care domiciliază consumatorul de droguri în vederea 

monitorizării cazului după încheierea tratamentului postcură 

- identificarea factorilor care influenŃează stilul de viaŃă în legătură 

cu consumul şi abuzul de droguri la adolescenŃi: 

- realizarea planului individualizat de asistenŃă pentru consumatorii 

de droguri ; pe baza evaluării se va întocmi, împreună cu 

beneficiarul, un plan personalizat de asistenŃă, care va putea fi 

modificat în funcŃie de evoluŃia cazului ; planul de asistenŃă listează 

clar responsabilităŃile serviciului şi ale beneficiarului ; respectarea 

paşilor de intervenŃie consemnaŃi în planul individualizat de 

asistenŃă; 
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- realizarea planificării intervenŃiei preventive (informare); 

planificarea programului de prevenire se referă la faza în care se 

proiectează şi se elaborează intervenŃia preventivă. În aceasta 

fază se aleg obiectivele şi metodele, bazele conceptuale ale 

intervenŃiei, grupul Ńintă şi resursele disponibile ; în cadrul acestei 

activităŃi se identifică factorii de risc şi de protecŃie din mediul de 

viaŃă al respectivei comunităŃi, iar activitatea de prevenire vizează 

întărirea factorilor de protecŃie şi diminuarea factorilor de risc. 

- întocmirea de parteneriate cu alŃi furnizori de servicii în domeniu, 

pentru realizarea obiectivelor furnizării de servicii; 

- colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC 1 în vederea 

soluŃionării eficiente şi complete a cazurilor sociale aflate în 

evidenŃa serviciului ; 

- rapoarte de evaluare trimestriale/anuale ale activităŃilor 

serviciului/centrului. 

 

 ART. 29 BIROUL IMPLEMENTARE STANDARDE HACCP 

(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele  

atribuŃii : 

- evaluarea riscurilor privitoare la materiile prime şi ingrediente, 

prelucrarea, manipularea, depozitarea, prepararea culinară şi 

consumul produselor alimentare; 

- determinarea punctelor critice prin care se pot Ńine sub control 

riscurile identificate; 

- stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare punct 

critic de control; 
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- stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de 

control şi verificarea monitorizării punctelor critice; 

- stabilirea acŃiunilor corective care vor fi aplicate în situaŃia când în 

urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o 

abatere de la limitele critice; 

- organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor care 

constituie documentaŃia planului HACCP; 

- stabilirea de proceduri prin care se certifică dacă sistemul 

HACCP funcŃionează perfect; 

- constituirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe teren.  

- menŃinerea legăturilor cu auditorii interni şi implementarea 

standardelor ISO 9001; 

- elaborează şi actualizează documentaŃia inclusă în Manualul 

CalităŃii; 

- elaborează programul de formare al auditorilor interni; 

- propune spre aprobare Directorului General şi difuzează controlat  

Manualul CalităŃii; 

- realizeaza procedurile în vederea certificării ISO 9001. 

 

 ART. 30 BIROUL IMAGINE, INFORMARE ŞI RELAłII 

PUBLICE(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are  

următoarele atribuŃii : 

- realizează informarea cetăŃenilor în probleme de interes public 

din domeniul asistenŃei sociale ; 

- promovează şi protejează imaginea copilului şi adultului 

beneficiar de asistenŃă socială ; 
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- organizează evenimente de promovare a acŃiunilor din domeniul 

asistenŃei sociale ; 

- organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire 

la problematica copilului/persoanei beneficiare de asistenŃă 

socială ; 

- colaborează cu reprezentanŃii mass-media în vederea diseminării 

informaŃiilor de interes public specifice DGASPC ; 

- promovează activităŃile specifice ale DGASPC reprezentanŃilor 

autorităŃilor locale şi străine; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

transparenŃei activităŃilor întreprinse de către DGASPC ; 

- colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC în 

vederea unei bune cunoaşteri a serviciilor oferite de către acestea 

asigurându-se astfel o buna informare a cetăŃenilor ; 

- realizează demersurile necesare în vederea implicării comunităŃii 

locale în domeniul social prin activităŃi de voluntariat ; 

- asigură relaŃia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor 

sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1; 

- măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice ;  

- realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităŃii; 

- realizeaza activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire la 

problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea/includerea 

socială deplină şi activă ; 

- asigură informaŃiile solicitate de mass-media în cel mai scurt timp 

posibil, în colaborare cu şefii de servicii şi cu acordul Directorului 

General 
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- însoŃeşte şi oferă informaŃii delegaŃiilor străine şi din Ńară cu 

privire la activităŃile desfăşurate de către DGASPC S1;  

- permite cunoaşterea reŃelei de servicii sociale comunitare create, 

dezvoltate şi diversificate; 

- asigură accesul neîngrădit al populaŃiei la informaŃiile privind 

dreptul acesteia la protecŃie şi asistenŃă socială precum şi la 

formalităŃile şi documentaŃia care sunt necesare pentru obŃinerea 

acestor drepturi, în condiŃiile impuse de legislaŃia în vigoare; 

- facilitează accesul categoriilor populaŃionale supuse riscului 

marginalizării sociale la prestaŃiile şi serviciile sociale oferite de 

D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 direct sau pe bază de parteneriat cu 

ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaŃiile 

necesare cu privire la legislaŃia actuală din domeniul 

asistenŃei/protecŃiei sociale; 

- faciliteaza accesul la informaŃiile de interes public comunicate din 

oficiu prin afişare la sediul instituŃiei ; 

- Ńine evidenŃa solicitarilor de informaŃii de interes public, altele 

decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate 

instituŃiei, în condiŃiile prevăzute în art. 6 din Legea 544/2001 ; 

- pentru facilitarea redactării solicitării şi a reclamaŃiei 

administrative, pune la dispoziŃie, gratuit, persoanelor interesate 

formulare-tip ale acestor acte ; 

- în cazul solicitării verbale a informaŃiei publice, informaŃia este 

furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului 

să adreseze o cerere în scris. 
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- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- este prezent la toate intervenŃiile în mass-media a 

reprezentantilor direcŃiei; 

- înregistrează şi arhivează toate apariŃiile în mass-media cu privire 

la instituŃie; 

- aducerea la cunoştinŃa serviciilor din subordinea direcŃiei a 

diferitelor articole sau emisiuni care le pot fi folositoare în 

desfăşurarea activităŃii; 

- aduce la cunoştinŃa conducerii şi serviciilor, articole apărute după 

intervenŃia acestora în mass-media; 

- organizează conferinŃe de presă; 

- organizează întâlniri periodice cu mass-media, în special presa 

scrisă; 

- realizează materiale de promovare sau prezentare (mape de 

prezentare, slide-uri, prezentări power point, filme) a serviciilor 

direcŃiei pentru delegaŃiile străine sau din Ńară; 

- actualizează informaŃiile site-ului 

- întocmeşte buletinul informativ prevăzut de Legea nr. 544/2001; 

 

DIRECłIA PREVENIRE 

 

 ART. 31 SERVICIUL DE PREVENIRE A SEPARĂRII 

COPILULUI DE FAMILIE(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 

17) are următoarele atribuŃii: 
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- depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în situaŃie 

de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali 

(primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniŃe, poliŃie, 

administraŃii de bloc, parohii etc.); 

- evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în situaŃie de 

criză recentă cu risc de separare a copilului, victime ale violenŃei 

domestice, familii cu copii neglijaŃi); 

- stabilirea impreună cu beneficiarii, a planului de servicii şi 

punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabilă a 

contractului cu beneficiarul; 

- orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

- consilierea psihologică şi socială : 

- a familiei în risc de abandon sau de separare a copiilor,   

- a familiei cu risc de degradare / ruptură a legaturii familia; 

- a familiei  monoparentale, 

- a familiei cu copil cu cerinŃe educative speciale, 

- a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi educarea 

copilului; 

- consilierea psihologică pentru victima violenŃei domestice şi 

pentru agresor; 

- prevenirea violenŃei domestice şi abuzului/neglijării prin campanii 

de informare in comunitate; 

- iniŃiază şi implementează programe de prevenire în cazurile de 

abuz / neglijare/ maltratare a copilului; 
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- colaborează pentru stabilirea unei măsuri de plasament cu 

Serviciul UrgenŃe; 

- mediază între femeia gravida aflată în situaŃie de criză, cu risc de 

părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ 

asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 

- previne abandonul familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor 

la grădiniŃele din comunitate (prin plata alocaŃiei de hrană) şi în 

centrele de zi proprii DGASPC Sector 1; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru înfiinŃarea de 

centre de resurse pentru părinŃi; 

- colaborează cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

- orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi 

medicală; 

- deruleaza în grădiniŃe, şcoli şi licee programe de educaŃie pentru 

sanatate, educaŃie sexuală şi educaŃie comunitară; 

- iniŃiază şi desfăşoară programe şi parteneriate de reinserŃie 

socială/ reintegrare şcolară pentru copii; 

- implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

- acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea 

situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a copilului, de 

prevenire a abuzului sau de neglijare; 

- identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-

uri, sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor/ atributelor serviciului;  

- iniŃierea şi derularea unei colaborări cu ALOFM sector 1 în 
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vederea identificării unor locuri de muncă corespunzătoare 

calificării părinŃilor asistaŃi; 

- identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

următoarelor obiective: 

 - prevenirea malnutriŃiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate 

saraciei externe, 

 - prevenirea separării copilului de familia sa, 

- prevenirea neşcolarizării şi a abandonului şcolar din cauza 

sărăciei, 

 - are responsabilitatea de a informa părinŃii în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

- respectă SMO privind managementul de caz; 

- respectă şi promovează SMO omologate privind serviciile sociale 

pentru părinŃi şi copii; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile 

omului şi drepturile copilului; 

- întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată în 

serviciu; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului. 

 

 ART. 32 BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENłIE ÎN 

SITUAłIA PĂRĂSIRII COPIILOR ÎN MATERNITĂłI (cu sediul în 

b-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 
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- depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în situaŃie 

de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali 

(maternităŃi, spitale pentru copii cu secŃii de pediatrie); 

- evaluarea psihosocială a beneficiarilor - femei gravide cu risc de 

abandon;  

- orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

- consilierea psihologică şi socială a familiei în risc de abandon sau 

de separare a copiilor,  

- stabileşte o măsură de plasament în regim de urgenŃă pentru 

copii părăsiŃi în maternitate; 

- mediază între femeia gravidă aflată în situaŃie de criză, cu risc de 

părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ 

asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 

- are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de constatare 

a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliŃiei şi al 

maternităŃii; 

- are responsabilitatea de a obŃine dispoziŃia de stabilire a numelui 

şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 119/1996 şi de a 

face declaraŃia de înregistrare a naşterii la Serviciul de Stare 

Civilă; 

- are responsabilitatea de a identifica/interveni în obŃinerea actelor 

de identitate ale copiilor care în mod ilegal au fost lipsiŃi de 

elementele constitutive ale identităŃii lor; 

- are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire 

abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului şi de a oferi 

consiliere psihologica mamelor cu risc de abandon; 
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- colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea separarii 

noului nascut de mama; 

-colaborează cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

- orientează/acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi 

medicală; 

- implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

- acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea 

situaŃiilor de criză şi prevenirea situatiilor de parasire a copilului; 

- identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

următoarelor obiective: 

 - prevenirea separării copilului de familia sa, 

 - asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de 

separare faŃă de nou născut; 

-are responsabilitatea de a informa părinŃii în legătură cu drepturile 

pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

-respectă SMO privind managementul de caz; 

-respectă şi promovează SMO omologate privind serviciile sociale 

pentru părinŃi şi copii; 

-respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile 

omului şi drepturile copilului; 

-întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată în 

serviciu; 
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-promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

-monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului. 

 ART. 33 SERVICIUL VENIT MINIM GARANTAT(cu sediul în 

B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atributii :  

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- asigură efectuarea evaluărilor iniŃiale a cazurilor ; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001; 

- asigură instrumentarea dosarelor de venit minim garantat; 

- asigura întocmirea fişelor de calcul pentru dosarele aflate în plată 

de venit minim garantat; 

- asigură pregătirea şi întocmirea documentaŃiei pentru stabilirea, 

modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului 

social, în termenul legal după consultarea managerului de caz; 

- asigură acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin 

plata unor cheltuieli de întreŃinere şi încălzire a locuinŃei, la 

preŃurile şi tarifele stabilite prin lege, în acord cu managerul de caz 

şi echipa pluridisciplinară pe care le supune spre avizare 

Directorului General; 

- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor a dispoziŃiilor 

Primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, 

respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal; 

- asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 
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combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni de interes local pe 

care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim garantat şi îl 

supune spre aprobare Primarului ; 

- asigura întocmirea lunara a borderourilor cu coduri numerice 

personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru 

asistaŃii social ; 

- asigură întocmirea trimestrială sau la termenele prevăzute de 

actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate (în bani şi natură) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întreŃinerea şi actualizarea bazei de date cu beneficiarii 

de venit minim garantat ; 

- comunică lunar Serv. Monitorizare informaŃiile necesare întocmirii 

bazei de date ; 

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat ; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei O.N.U. privind 

drepturile omului şi drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale ; 
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- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului. 

 

 ART. 34 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE 

SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ (cu sediul în b-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii :  

- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele aflate 

în situaŃii de criză prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc etc.);  

- asigură identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii de 

risc, în vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a 

preveni situaŃiile de criză;  

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- orienteaza/acompaniază pentru consilierea 

juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ; 

- propune şi aplică măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării situaŃiei 

de criză a persoanei/familiei; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416/2001 şi Legea 116/2002; 

- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile 

Primarului, în termenul legal; 
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- asigură întocmirea, trimestrială sau la termenele prevăzute de 

actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate (în bani şi natură) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de servicii 

sociale a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin 

semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- asigură consilierea sociala a următoarelor categorii de 

beneficiari : 

 - persoana/familia aflata în risc de marginalizare ; 

 - familia cu copii aflată în risc de marginalizare ; 

 - familia cu membrii bolnavi cronici/boli incurabile ;  

- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar; 

- identifică tipuri de acŃiuni comunitare cu scopul prevenirii 

marginalizării sociale a persoanelor beneficiare de servicii sociale; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru prevenirea 

marginalizării persoanei/familiei; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 

- acordă suport financiar şi/sau material pentru depăşirea situaŃiei 

de criză; 

- identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-

uri, sponsori), pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor/atributelor serviciului; 
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- respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile omului şi 

drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale ; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

- monitorizează cazurile aflate în evidenŃa serviciului; 

- iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 

1 în vederea identificării de locuri de muncă corespunzătoare 

calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc de marginalizare ; 

- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ;  

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat . 

 

 ART. 35 BIROUL RELAłII INTERETNICE(cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 
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- mediază activităŃile cu caracter social iniŃiate pentru membrii 

comunităŃii aparŃinând diverselor minorităŃi din sectorul 1 ; 

- are responsabilitatea de a dezvolta o bază de date cu privire la 

problemele membrilor comunităŃii aparŃinând minorităŃilor din 

sectorul 1 ; 

- monitorizează familiile aparŃinând minorităŃilor din sectorul 1 care 

au probleme deosebite : venituri foarte mici, număr mare de copii, 

bolnavi cronici înregistraŃi ; 

- are responsabilitatea de a consilia membrii comunităŃii aparŃinând 

minorităŃilor în redactarea corectă a cererilor şi a documentelor 

necesare pentru obŃinerea drepturilor legale ; 

- iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interetnice colaborând cu forŃele de ordine publică şi alŃi factori 

responsabili ; 

- iniŃiază întâlniri cu asociaŃiile şi organizaŃiile reprezentative din 

sector în vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor interetnice din teritoriu şi 

prevenirea unor tensiuni ;  

- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele aflate 

în situaŃii de criză prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc etc.);  

- identificare a persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii de risc, în 

vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a preveni 

situaŃiile de criză; 

- evaluează psihosocial potenŃialii beneficiari de servicii sociale 

(persoane/familii aflate în situaŃie de criză aparŃinând 

minorităŃilor) ;  

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de servicii 
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sociale a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin 

semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C. sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- orientează/acompaniază pentru consilierea 

juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- colaborează cu serviciul monitorizare privind baza de date ; 

- iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 

1 în vederea identificării de locuri de număr corespunzătoare 

calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc de 

discriminare/marginalizare ; 

- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ; 

- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar privind minorităŃile. 

. 
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 ART. 36 BIROUL SECRETARIAT COMISIE PREVENIRE  

(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele 

atribuŃii:. 

- întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor înaintate 

de responsabilii de caz îl înaintează Membrilor   

- asigură convocarea membrilor Comisiei Prevenire ; 

- pregăteşte dosarele înaintate de responsabilii de caz pentru 

şedinŃa Comisiei Prevenire; 

- asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei, dezbaterile 

ce au loc în şedinŃa Comisiei Prevenire, a hotărârilor adoptate şi 

modul în care au fost adoptate;  

- Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei Prevenire ; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei Prevenire; 

- organizează şi Ńine la zi arhiva Comisiei Prevenire  

- asigură gestionarea eficienta a dosarelor predate în vederea 

obŃinerii semnăturilor  ; 

- asigură informarea internă a personalului DirecŃiei Prevenire ; 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor D.P. 

privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- creează baza de date informatizată a D.P şi o gestionează 

eficient ; 

- asigură evidenŃa, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 



 142

- se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

persoanele/instituŃiile care s-au adresat D.P. în scris ; 

- colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

DIRECłIA JURIDIC-CONTENCIOS, LEGISLAłIE ŞI RESURSE 

UMANE 

 ART. 37 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS (cu sediul în 

B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- asigură reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegaŃiei 

emise de către Directorul General în faŃa instanŃelor judecătoreşti, 

a birourilor notariale şi a altor instituŃii publice; 

-Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

- organizează arhiva Serviciului; 

- apără interesele legitime ale instituŃiei prin redactarea cererilor în 

justiŃie, răspunsuri la adresele formulate de instanŃă, interogatorii; 

- promovează căile de atac prevăzute de lege; 

- verifică şi avizează pentru legalitate DispoziŃiile emise de 

Directorul General al DGASPC Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele înaintate de către 

DGASPC Sector 1 Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele întocmite de 

DirecŃia Prevenire pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat; 

- acordă consultanŃă şi consiliere de specialitate compartimentelor 

din cadrul DGASPC Sector 1; 
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- Ńine evidenŃa Monitorului Oficial si comunică compartimentelor din 

cadrul DGASPC Sector 1 actele normative publicate şi care au 

legătură cu activitatea DGASPC Sector 1; 

- formulează, la solicitarea compartimentelor din cadrul DGASPC 

Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative 

în vigoare. 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea Directorului General al 

DGASPC Sector 1. 

 

 ART. 38 SERVICIUL ASISTENłĂ JURIDICĂ ACHIZIłII 

PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE (cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

- colaborează la întocmirea documentaŃiei de elaborare şi 

prezentare a ofertei la procedurile de achiziŃii publice organizate, 

pe baza documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 care solicita demararea acestora; 

 - asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare pentru 

procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaŃiei de 

elaborare şi prezentare a ofertei;  

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză şi 

atribuire a contractelor de achiziŃie publică ; 

- asigură comunicarea către ofertanŃii participanŃi a rezultatelor 

procedurilor de achiziŃie publică;  

- asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora către 

ministere, ofertanŃii implicaŃi în procedură şi comisia de analiză şi 

soluŃionare a contestaŃiilor ; 
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- asigură transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor 

factorilor în drept; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi 

administrativ primite spre avizare; 

- întocmeşte proiectul contractului de achiziŃie publică şi negociază 

clauzele legale contractuale ; 

- asigură încheierea contractelor de achiziŃie publică cu câştigătorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări 

şi transmiterea lor pentru urmărire DirecŃiei Administrative ; 

- asigură întocmirea dosarului achiziŃiei publice pentru fiecare 

contract atribuit şi Ńine evidenŃa acestora ; 

- transmite către DirecŃia Administrativă copia contractului de 

achiziŃie publică în vederea întocmirii trimestriale a raportului de 

achiziŃii publice. 

 

 ART. 39 SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT 

PROPRIU (cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii: 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de muncă din compartimentele – servicii şi 

birouri - ale aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. sector 1 ; 

- asigură respectarea legislaŃiei în domeniu; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii de angajare şi punerea în 

executare a modificărilor contractelor individuale de muncă ; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

personalului; 
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- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale, prin concurs; 

- încadrează şi stabileşte salariul de baza în conformitate cu 

prevederile legale pentru salariaŃii noi ; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi pregăteşte 

documentaŃia necesară în vederea supunerii, dezbaterii şi 

aprobării de către Consiliul Local Sector 1 a Organigramei şi 

Statului de FuncŃii al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului Intern şi al altor 

instrucŃiuni necesare bunei funcŃionari a D.G.A.S.P.C.Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post pentru angajaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 

1 ; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu şi 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor ; 

- întocmeşte, elaborează legitimaŃii de control şi ecusoane în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a 

salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi ecusoane; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 

celor lunare din fondul de premiere, precum şi a salariilor de merit; 

- propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 1 ori de 

câte ori este nevoie; 

- analizează necesarul de personal pe structură şi specialităŃi şi 

face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcŃie de 

necesităŃi; 
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- răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a comisiei 

de angajare, pregătire şi avansare a personalului; 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de muncă în cadrul compartimentelor din 

aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadrul instituŃiei, conform prevederilor legale; 

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate 

la nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în 

muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor 

verbale ale comisiilor de examinare; 

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate 

la nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării personalului în 

funcŃii/grade/trepte; 

- Întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale salariile de 

încadrare şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii din 

aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale angajaŃilor 

din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Întocmeşte, eliberează şi vizează legitimaŃiile de serviciu şi 

ecusoanele personalului din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi urmăreşte recuperarea acestora la 

momentul plecării din instituŃie a angajaŃilor care au beneficiat de 

legitimaŃii şi ecusoane; 
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- Calculeaza vechimea în muncă la momentul angajării şi 

stabileşte sporul de vechime; 

- łine evidenŃa fişelor de post şi asigură gestiunea carnetelor de 

muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu al DGASPC 

Sector 1; 

- łine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor medicale, 

concediilor fără salariu şi concediilor pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului ale salariaŃilor ; 

- Solicită şi centralizează fişele de evaluare a performanŃelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor din aparatul propriu; 

- Eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

- Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru 

limita de vârstă sau invaliditate pentru angajaŃii din cadrul 

aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a SalariaŃilor; 

- Îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii la 

solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- eliberează, la cerere, adeverinŃe privind calitatea de salariat; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; 

- întocmeşte formele în vederea pensionării salariaŃilor; 

-stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat; 

-propune trecerea într-o tranşă superioară de salarizare a 

personalului; 
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-colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi Financiar în 

vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând datele 

necesare şi a ştatelor de plată; 

-asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de 

indisciplină ; 

-asigură evaluarea psihologică a candidaŃilor la concursurile de 

angajare în instituŃie ; 

-asigură consilierea psihologică a salariaŃilor ; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 40 SERVICIUL RESURSE UMANE CENTRE ŞI 

CĂMINE (cu sediul în B-dul Mareşal averescu nr. 17) îndeplineşte 

aceleaşi atribuŃii cu Serviciul Resurse Umane-Aparat propriu din 

cadrul D.G.A.S.P.C, corespunzător pentru personalul pe care îl 

gestionează. 

 

 ART. 41 SERVICIUL RESURSE UMANE ASISTENłI 

PERSONALI, ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI, 

ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU( cu sediul în B-dul Mareşal Averescu 

nr. 17) îndeplineşte aceleaşi atribuŃii cu Serviciul Resurse Umane 

aparat propriu, corespunzător personalului pe care îl gestionează. 
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DIRECłIA ECONOMICĂ 

 

 ART. 42 SERVICIUL CONTABILITATE(cu sediul în B-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

- organizează şi conduce contabilitatea instituŃiei potrivit Legii nr. 

82/1991 asigurând : 

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi 

păstrarea informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială şi 

rezultatele obŃinute atât pentru necesităŃile proprii cât şi în relaŃiile 

cu clienŃii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice 

sau juridice; 

- controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al 

procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor 

contabile furnizate; 

- respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor 

şi formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă a 

normelor metodologice a Ministerului FinanŃelor, privind întocmirea 

şi utilizarea acestora; 

- Ńine evidenŃa contabilă primară pentru toate unităŃile din 

subordinea DGASPC 

-întocmeşte şi verifică balanŃele de verificare lunare; 

-întocmeşte şi verifică darea de seamă contabilă, contul de 

execuŃie, anexe şi a raportului explicativ;  

-asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul utilizării 

de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 
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-schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector 1; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de DispoziŃii ale Directorului în 

domeniul său de activitate împreună cu Biroul Buget, ExecuŃie 

Bugetară; 

-întocmeşte raportări statistice specifice; 

-schimb permanent de date şi informaŃii cu serviciile de resort din 

cadrul Primăriei Sectorului 1, DirecŃia Taxe şi Impozite Sector 1, 

Trezoreriei Sector 1, AdministraŃia Financiară Sector 1 ; 

 

 ART. 43 SERVICIUL FINANCIAR(cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

-ridicare şi depunere de numerar; 

-ridicare şi depunere de documente de decontare bancară; 

- întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor materiale 

şi servicii 

-virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială 

-întocmeşte raportări statistice specifice; 

-colaborează cu Biroul Buget, ExecuŃie Bugetară pentru întocmirea 

bugetului de venituri şi cheltuieli; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale Directorului în 

domeniul său de activitate împreună cu Biroul Buget ,ExecuŃie 

Bugetară; 
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-analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 

-efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii fondurilor 

băneşti; 

-urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

-asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea 

datelor înregistrate în contabilitate; 

-întocmeşte documentele necesare transferurilor de mijloace fixe; 

-schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

-efectuează lunar plăŃile pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice la 

domiciliu ; 

-întocmeşte şi transmite lunar taloanele, borderourile şi 

recapitulaŃiile privind drepturile salariale ale asistenŃilor personali ai 

persoanelor cu handicap ; 

-verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului; 

-exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare 

sociale întocmite de Serviciul AsistenŃa Socială a Persoanei şi 

Familiei; 

-întocmeşte statele de plată curente pentru ajutoarele 

sociale,ajutoarele de urgenŃă şi indemnizaŃiile de naştere; 
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-evidenŃiază restanŃele privind ajutoarele sociale, indemnizaŃiile de 

naştere şi ajutoarele de urgenŃă prin întocmirea fişelor şi a statelor 

de plată pentru acestea; 

-întocmeşte şi transmite situaŃia statistică privind aplicarea Leg. 

416/2001 şi a Leg. 116/2002 la D.G.M.S.S.; 

-asigură plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al sectorului 1 şi a Proiectelor de dispoziŃii ale Directorului 

General în domeniul său de activitate ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 43 SERVICIUL SALARIZARE(cu sediul în B-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

--întocmeşte ştatele de plată a salariaŃilor şi a indemnizaŃiilor 

membrilor CPC şi C.E.M.P.H.A. 

-plata drepturilor de personal a indemnizaŃiilor pentru membrii 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului şi C.E.M.P.H.A. 

-întocmeşte fişe de salarii 

-operează reŃineri salariale conform legilor; 

-reŃine şi şine evidenŃa garanŃiilor materiale; 

- Ńine evidenŃa concediilor medicale ale salariaŃilor; 

-calculează diferenŃele salariale şi reŃine/plăteşte diferenŃele 

rezultate; 
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- efectuează lunar plăŃile pentru asistenŃii personali ai persoanelor 

cu handicap grav ; 

-întocmeşte lunar centralizatoarele de salarii şi O.P.H.T. aferente  

drepturilor salariale ale asistenŃilor personali, precum şi ale 

angajaŃilor D.G.A.S.P.C ; 

- eliberează adeverinŃe solicitate de către salariaŃii instituŃiei pentru  

diferite instituŃii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionare bunuri în rate, compensaŃii căldură, etc. 

- întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaŃii statistice privind 

drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;  

-întocmeşte şi transmite lunar la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1  

- urmăreşte şi verifică garanŃiile gestionare materiale ; 

- întocmeşte actele adiŃionale pentru majorarea garanŃiilor 

gestionare materiale ori de câte ori este necesar ; 

- întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de personal 

ale D.G.A.S.P.C; 

- întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la 

Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, 

a Municipiului Bucureşti) la AgenŃia Municipiului Bucureşti pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă a declaraŃiilor privind contribuŃiile la 

fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, 

ajutorului de şomaj; situaŃia privind impozitul aferent drepturilor 

salariale plătite; 

- întocmeşte fişele fiscale ale salariaŃilor; 
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- completează cu actele necesare dosarele noilor angajaŃi privind 

efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii 

impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

- verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare; 

 

 ART. 44 SERVICIUL BUGET, EXECUłIE BUGETARĂ (cu 

sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17)are următoarele atribuŃii: 

-propune proiectul de buget şi a rectificării acestuia; conform 

surselor de finanŃare, 

-întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei în 

colaborare cu Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate şi 

rectificarea acestuia; 

-efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii fondurilor 

băneşti; 

-urmăreşte încadrarea cheltuielior bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum şi îndeplinirea 

atribuŃiunilor ce revin conform OrdonanŃei de urgenŃă nr. 45/2003 

privind finanŃele publice locale, Ordinul Ministrului FinanŃelor 

Publice nr. 1792/2002. 

 - asigură deschiderea finanŃării prin întocmirea lunară a cererii de 

credite; 

-asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul utilizării 

de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în serviciului; 
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-schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor 

Administrative Financiare Sector 1 ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local Sector 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale Directorulu sau de 

activitate, împreună cu Serviciul Financiar şi Serviciul 

Contabilitate ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, ADMINISTRARE PATRIMONIU 

 

 ART. 45 SERVICIUL ADMINISTRATIV (cu sediul în B-dul 

Mareşal Averescu nr. 17)are următoarele atribuŃii: 

-asigură întreŃinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

-realizează investiŃiile aprobate în condiŃiile legii; 

-organizează tabere şi excursii pentru copiii aflaŃi în plasament la 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

-administrează contractele de achiziŃie publică 

-realizează activităŃi cu caracter tehnic-din momentul încheierii 

contractului de achiziŃie şi până la momentul finalizării acestuia ; 

-asigură utilizarea, gestionarea şi întreŃinerea curentă a aparatelor 

de comunicaŃie, a copiatoarelor şi reŃelei de calculatoare şi maşini 

de scris; 
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-vizează necesarul de alimente, materiale şi reparaŃii curente ale 

aparaturii din dotare; 

-colaborează cu birourile administrative din cadrul Complexelor 

Sociale pentru buna desfăşurare a acestora şi sesizează 

eventualele nereguli persoanei competente să ia măsuri; 

-organizează, supraveghează efectuarea şi întreŃinerea curăŃeniei 

în sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

-monitorizarea funcŃionării tehnicii de calcul în vederea asigurării 

necesarului de componenŃe consumabile şi acordarea service-ului 

în timp util; 

-administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică pentru 

reŃeaua de calculatoare a D.G.A.S. P.C. Sector 1, pentru 

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ are următoarele atribuŃii : 

-asigură utilizarea, gestionarea împreună cu Biroul EvidenŃa 

Patrimoniu şi întreŃinerea curentă a reŃelelor de calculatoare ; 

-monitoriează funcŃionarea tehnicii de calcul în vederea asigurării 

necesarului de componente ,consumabile şi acordarea service-ului 

în timp util; 

-administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică pentru 

reŃeaua de calculatoare a D.G.A.S. P.C. Sector 1 pentru 

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 
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 ART. 46 BIROUL ACHIZIłII PUBLICE, URMĂRIRE 

CONTRACTE (cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17)are 

următoarele atribuŃii : 

-cumulează, evaluează referatele de necesitate transmise de 

fiecare departament din cadrul D.G.A.S.P.C sector 1, în vederea 

identificării nevoilor şi stabilirii priorităŃilor în vederea întocmirii 

Planului anual de achiziŃie publică ;  

-asigură obŃinerea de informaŃii privind nivelul curent al preŃurilor 

pentru produsele identificate prin consultarea bazei de date a 

D.G.A.S.P.C. sector 1 şi/sau prin realizarea de cercetări de piaŃă ; 

-asigură întocmirea caietelor de sarcini şi a documentaŃiei 

necesare în vederea derulării procedurii de achiziŃie publică şi o 

supune spre aprobare Directorului General Adjunct Administrativ ; 

-asigură transmiterea documentaŃiei necesare în vederea derulării 

procedurii de achiziŃie publică către DirecŃia Juridic Contencios 

LegislaŃie ; 

-supraveghează derularea contractelor, întocmeşte propunerile şi 

angajamentele cheltuielilor corespunzătoare referatelor de 

necesitate şi lansează comenzi către furnizori, urmărind livrarea în 

termenele stabilite prin contract a produselor comandate, a 

lucrărilor şi serviciilor, precum şi cantitatea, calitatea şi preŃul 

stabilit ; 

-solicită şi verifică situaŃia stocurilor din magaziile centrelor şi 

compară cu necesarul solicitat ; 

-gestionează protocoalele marilor sărbători ; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 
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Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 47 SERVICIUL EVIDENłA PATRIMONIULUI (cu 

sediul în b-dul Mareşal Averescu nr. 17)are următoarele atribuŃii : 

-asigură gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C Sector 1 : clădirile, 

mobilierul şi furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din 

centrele de plasament şi centrele de protecŃie a persoanelor 

vârstnice ; 

-organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor  

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

-organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare a 

bunurilor ; mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C 

Sector 1 ; 

-Ńine evidenŃa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiecte de 

inventar din patrimoniul unităŃii ; 

-întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în 

vederea achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

-face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar uzate fizic sau moral ; 

-inventariază în mod periodic patrimoniul D.G.A.S. P.C. Sector 1 ; 

-participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale 

D.G.A.S. P.C. Sector 1. 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

D.G.A.S. P.C.Sector 1 în domeniul său de activitate. 
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 ART. 48 BIROUL OBIECTE DE INVENTAR(cu sediul în b-

dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii :  

-participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor 

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

-participă la organizarea şi supravegherea modul de întrebuinŃare 

a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 ; 

-Ńine evidenŃa fizică şi gestionează obiectele de inventar din 

patrimoniul unităŃii ; 

-întocmeşte necesarul de obiecte de inventar în vederea 

achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

-face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar uzate fizic 

sau moral ; 

-participă la inventarierea, în mod periodic patrimoniul D.G.A.S.P.C 

Sector 1 ; 

-participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C Sector 1. 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 49 SERVICIUL AUTO (cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu)are următoarele atribuŃii: 

-asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaŃiei în 

vigoare; 
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-face propuneri pentru aprovizionarea unităŃii cu carburanŃi, 

lubrifianŃi şi piese de schimb necesare funcŃionării autovehiculelor 

din dotare; 

se ocupă de întreŃinerea şi buna funcŃionare a parcului auto; 

-asigură gestionarea şi verificarea tehnică a parcului auto; 

-asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea 

exploatării în condiŃii de legalitate a parcului auto. 

-primeşte foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedentă; 

-calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele 

înscrise în acestea: nr. km efectuaŃi, verifică semnăturile de 

efectuare a acestor curse; 

-calculează consumul mediul zilnic de combustibil al 

autovehiculelor; 

-întocmeşte şi calculează F.A.Z -urile autovehiculelor; 

-întocmeşte şi Ńine evidenŃa rulajului anvelopelor din dotarea 

autovehiculelor; 

-urmăreşte şi Ńine evidenŃa anunŃând în timp util efectuarea reviziei 

tehnice a autovehiculului; 

-întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de 

carburanŃi şi lubrifianŃi pentru autovehiculele din dotarea unităŃii; 

-urmăreşte plata obligaŃiilor unităŃii către stat pentru autovehiculele 

din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, 

impozite etc. 

-urmăreşte ca schimbul de ulei al autovehiculului să se facă la timp 

respectându-se prevederile legale în acest sens; 
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-face propuneri pentru achiziŃionarea de piese de schimb şi 

accesorii necesare reparaŃiilor curente ale autovehiculelor atunci 

când este cazul şi certifică necesitatea acestora; 

-eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil 

a autovehiculelor şi Ńine evidenŃa acestora urmărind ca stocurile de 

combustibil existente pe autovehicul să nu depăşească 

capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora; 

-urmpreşte încadrarea în cotele de consum de carburant alocate 

lunar unităŃii urmărind ca acestea să nu fie depăşite; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al sectorului 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale Directorului în 

domeniul său de activitate. 

 

 ART. 50 FORMAłIA TEHNICĂ (cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

-intervine cu promptitudine în rezolvarea situaŃiilor de avarii din 

sistem, precum şi a reparaŃiilor curente a utilajelor şi instalaŃiilor, 

prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  

întreŃinere, instalatori, electricieni, tâmplari, zidari, zugravi, în 

colaborare directă cu personalul muncitor din fiecare centru; 

-stabileşte în conformitate cu documentaŃia tehnică a instalaŃiilor, 

utilajelor şi maşinilor, revizii tehnice obligatorii şi reparaŃii 

planificate.  
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DIRECłIA PROTECłIE PERSOANĂ ŞI FAMILIE 

 

 ART. 51 SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE 

VÂRSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR»( cu sediul în str. Ion 

Slătineanu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

-oferă servicii de divertisment pentru persoanele vârstnice din 

sectorul 1; 

-facilitează accesul la informaŃii pe teme culturale, de sănătate sau 

alte teme de interes pentru vârstnici; 

-facilitează reintegrarea şi reactivare socială a persoanelor 

vârstnice cu tendinŃă de autoizolare; 

-consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup; 

-sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul grupelor 

de voluntari vârstnici; 

-sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari 

vârstnici  

-activităŃi de club; 

-organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi 

specialişti din domeniile de interes pentru aceştia; 

-organizarea unor expoziŃii cu vânzare conŃinând exponate 

realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 
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 ART. 52 SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP( cu sediul în B-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

- evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de 

Evaluare Persoane Adulte cu Handicap măsuri de protecŃie 

(găzduirea în centre de protecŃie aflate în subordonarea 

metodologică a A.N.P.H.; 

-sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor 

cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol 

pentru ele însele şi pentru aceasta; 

-realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 

-realizează activităŃi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu 

handicap şi familiile acestora ; 

-iniŃiază măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare in 

domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;  

-întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind numărul de 

beneficiari şi acŃiunile de protecŃie specială întreprinse pentru 

aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

-propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se 

ocupă de protecŃia specială a persoanelor cu handicap, în vederea 

diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenŃă socială şi socio-

medicală ; 

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 
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combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap 

accentuat şi mediu) planul individualizat de servicii, monitorizează, 

evaluează şi pune în practică acest plan prin semnarea prealabilă 

a contractului cu beneficiarul; 

- realizează evaluările medicale conform criteriilor pentru 

persoanele cu handicap 

- realizează evaluările sociale pentru persoanele cu handicap 

- realizează evaluările psihologice pentru persoanele cu handicap 

- realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaŃională a 

persoanelor cu handicap 

- realizează evaluarea nivelului de instruire 

- vizează şi ia la cunoştinŃă planul individualizat de servicii; 

- propune comisiei de evaluare programul de recuperare şi 

integrare 

-aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- asigură consiliere psihologică pentru persanele adulte din 

centrele rezidenŃiale; 

- consiliere în situaŃii de criză; 

- consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

- promovarea sănătăŃii: 
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SERVICII DE CONSILIERE PROFESIONALĂ : 

- identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

- informaŃii privind piaŃa muncii; 

- recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

- consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie; 

- consiliere si suport postangajare. 

-secretariat şi arhivă ; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 53 BIROUL PRESTAłII ŞI FACILITĂłI PENTRU 

PERSOANE CU HANDICAP ( cu sediul în b-dul Mareşal  

Averescu nr. 17)are următoarele atribuŃii : 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 

- instrumentează dosarele persoanelor cu handicap accentuat şi 

grav în vederea obŃinerii indemnizaŃiei lunare; 

- propune acordarea, în urma instrumentării dosarelor persoanelor 

cu handicap grav, accentuat şi mediu a bugetului complementar 

acordat în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-TV, 

RomTelecom, S.C. Electrica, bilete CFR, etc); 
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- acordă gratuitatea transportului urban de suprafaŃă şi cu metroul 

şi interurban persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi 

însoŃitorilor sau asistenŃilor personali ai acestora ( abonament 

RATB, cartelă metrou, bilete CFR, etc); 

- propune acordarea alocaŃiei de stat pentru copii cu handicap 

grav, accentuat, mediu sau uşor conform legislaŃiei în vigoare 

indexată cu 100%; 

- instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea 

obŃinerii alocaŃiei lunară de hrană, calculată pe baza alocaŃiei 

zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităŃile 

sanitare publice. 

-monitorizează prestaŃiile acordate şi cazurile aflate în evidenŃă 

conform legislaŃiei în vigoare; 

-eliberează adeverinŃe care să ateste starea prezentă a 

persoanelor aflate în evidenŃa biroului; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

-aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; secretariat şi arhivă ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor biroului. 

 

 ART. 54 CENTRUL de ZI  „UN PAS ÎMPREUNĂ” ( locaŃie: 

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 ) are următoarele atribuŃii: 
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 De serviciile oferite în cadrul Centrului Social sector 1 poate 

beneficia orice persoană cu probleme de sănătate mintală, orice 

persoană adultă care se confruntă cu probleme temporare de 

adaptare şi comunicare, familiile persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală.  

- consilire şi informare; 

- recuperare, reabilitare şi reinserŃie socială; 

- consultanŃă juridică; 

- consilire privind managementul bolii psihice; 

- informare şi instruire; 

- consiliere psihiatrică. 

- servicii de reprezentare socială (advocacy). 

 În cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare şi reinserŃie 

socială se asigură: 

- activităŃi de zi recreative; 

- activităŃi creative; 

- activităŃi lucrative; 

- dezvoltarea abilităŃilor de comunicare şi auto-reprezentare; 

- activităŃi educative (lb. engleză, cenaclu literar, info grup, 

meloterapie, vizite la muzeu, teatru, cinema). 

 

 ART. 55 SERVICIUL FAMILIAL PENTRU PERSOANE CU 

HANDICAP GRAV( cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) 

are următoarele atribuŃii : 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 
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-efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent personal 

în vederea încheierii contractelor de muncă pentru asistenŃii 

personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de handicap) ; 

-efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap 

grav, pentru monitorizarea activităŃii prestate de către asistenŃii 

personali, periodic ; 

-întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind numărul 

peroanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care 

le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local 

al Sectorului 1 ; 

-urmăreşte îndeplinirea programul individual de reabilitare şi 

integrare socială stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală 

pentru persoana cu handicap grav şi în baza acestuia stabileşte 

planul individualizat de servicii; 

- stabileşte împreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu 

handicap grav) planul individualizat de servicii, monitorizează, 

evaluează şi pune în practică acest plan prin semnarea prealabilă 

a contractului cu beneficiarul; 

- ia la cunoştinŃă opŃiunea persoanei cu handicap de a beneficia de 

asistent personal sau indemnizaŃie lunară şi garantează 

respectarea acesteia în baza căreia propune acordarea dreptului şi 

întocmeşte dispoziŃiile pe care le supune spre aprobare 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 
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-aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului si 

Directorului General, în termenul legal; 

-organizează cursuri de perfecŃionare a pregătirii profesionale a 

asistenŃilor personali ; 

- monitorizează îndeplinirea de către asistenŃi personali a 

obligaŃiilor ce le revin conform legislaŃiei în vigoare şi contractului 

încheiat.  

-secretariat şi arhivă ; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului 

 

 ART. 56 BIROUL SECRETARIAT COMISIE DE 

EXPERTIZĂ MEDICALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

ADULTE( cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii : 

-pregăteşte dosarele privind încadrarea într-un grad de handicap şi 

a măsurilor de protecŃie ce se impun în baza propunerii înaintate 

de către S.E.C. ; 

-verifică şi înaintează dosarele C.E.M.P.H.A. ; 

-redactează şi completează certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 
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-înaintează, în vederea semnării, certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

-Ńine evidenŃa cazurilor prin Registrele speciale din cadrul Biroului ; 

-comunică certficatele de încadrare într-o categorie de persoane 

cu handicap care necesită protecŃie specială ; 

-monitorizează cazurile aflate în evidenŃa Biroului; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 57 SERVICIUL ALOCAłII ŞI INDEMNIZAłII ( cu 

sediul în b-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii :  

-primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaŃii de stat conform 

Legii 61 /1993 privind alocaŃia de stat pentru copii; 

-întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaŃiilor de stat şi 

suplimentare şi predarea lunară către DGMSS; 

-primirea şi instrumentarea cererilor de alocaŃii copii nou-născuŃi; 

-întocmirea DispoziŃiilor de alocaŃii copii nou-născuŃi ;  

-efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiilor familiale/complementare conform O.U.G. 105/2003 

privind alocaŃia familială complementară şi alocaŃia de susŃinere 

pentru familia monoparentală; 

-efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiei de susŃinere pentru familia monoparentală conform 

O.U.G. 105/2003 privind alocaŃia familială complementară şi 

alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală; 
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-efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei 

cărora le-a fost stabilit dreptul ; 

-întocmirea Proiectelor de DispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 

privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite 

prin O.U.G. 105/2003 ; 

- primirea şi instrumentarea cererilor de acordare a indemnizaŃiei 

pentru creştere copil şi respectiv a stimulentului conform Legii 

148/2005 realizarea borderourilor şi transmiterea lor către DirecŃia 

de Dialog Solidaritate Socială şi Familie. 

- primirea cererilor de acordare a trusoului pentru copii nou-născuŃi 

acordat în baza Legii 482/2006 

-comunicarea DispoziŃiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea 

anchetei către solicitanŃi ;  

-secretariat şi arhivă; 

-eliberarea de adeverinŃe; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 58 SERVICIUL REZIDENTIAL ADULTI( cu sediul in B-

dul Mareşal Averescu nr.17) are următoarele atribuŃii: 

Pentru persoanele vârstnice / handicap din sistem rezidenŃial: 

-va oferii servicii de asistenŃă socială pentru persoanele adulte 

aflate în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi. 
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-verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii in planificare protectiei persoanei adulte, protectia 

impotriva abuzurilor si cu privire la evenimetele deosebite şi face 

propuneri în acest sens; 

-are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare 

măsurile de protecŃie specială, stabilite de către Comisia de 

Evaluare Complexă; 

 -elaborează, de câte ori apare o situaŃie care impune acest lucru, 

rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale sau sociale a adultului şi a modului în care acesta este 

îngrijit.  

 -sesizează Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte 

cu Handicap în situaŃia în care se constată, pe baza raportului 

întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii 

stabilite ;  

-elaborează şi verifică PIS-ul persoanei adulte aflate în sistem 

rezidenŃial periodic sau ori de câte ori este nevoie şi face propuneri 

în acest sens Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap; 

-elaborează contractul cu persoana cu handicap, persoana 

vârstnică sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIS; 

-asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă pentru 

reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională, în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu standardele minime 

obligatorii; 

-pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între persoana 
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asistată şi familia acestuia şi asigură monitorizarea şi evaluarea 

acestor relaŃii ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

- întocmirea situaŃiei statistice privind persoanele instituŃionalizate 

 Pentru persoanele beneficiare ale Centrului de UrgenŃă 

Persoane fără adăpost: 

- însoŃeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără 

adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenŃă 

pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare; 

- stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de 

sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), 

adresându-se în acest sens DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

Informatizata a Persoanei; 

- sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate 

pierdute sau furate, prin intervenŃie la D.G.E.I.P. ; 

- sprijină persoana supusă violenŃei domestice alungată/fugită de 

acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile 

necesare în acest sens, la secŃiile de poliŃie din Bucureşti sau la 

primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie de pe raza localităŃilor de 

domiciliu ale acesteia; 

- în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul 

primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un 

reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru 

reprezentarea intereselor sale; 
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- reprezintă sau însoŃeşte persoana asistată la instituŃiile sau 

organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare 

a situaŃiei de sărăcie extremă; 

- face intervenŃiile necesare la ONG-urile sociale pentru 

cuprinderea asistatului într-o formă de asistenŃă socială în funcŃie 

de vârsta şi gradul de dependenŃă al acestuia; 

- în colaborare cu Serviciul Venit Minim Garantat, sprijină asistaŃii 

cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor 

social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru 

acordarea unor ajutoare de urgenŃă pentru cazurile deosebite; 

- sprijină asistaŃii să se întoarcă în localităŃile lor de domiciliu, în 

colaborare cu primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie din localităŃile 

de domiciliu; 

- consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală; 

- consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

- evaluează din punct de vedere social persoanele /familiile care 

solicită găzduire şi identifică problemele generatoare ale crizei şi 

iniŃiază măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor;  

- identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

- informaŃii privind piaŃa muncii; 

- recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

- consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie; 
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 ART. 59 Unitate de Recuperare AdulŃi ( doua module: Icar - 

în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 şi Pheonix- Str. Caraiman nr. 

33A ) are următoarele atribuŃii: 

-să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă şi Serviciul 

Familial pentru Persoane cu Handicap Grav în vederea identificării 

beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

-să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire 

la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

-să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile celor 

care frecventează centrele; 

-să întocmească pentru fiecare în parte un plan personalizat de 

interveŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

-să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice de recuperare, 

reabilitare; 

- oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie şi de recuperare 

specifice în baza indicaŃiilor date de către medic; 

 

 ART. 60 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII “ 

STRĂULEŞTI”( cu sediul în Şos. Bucureşti Târgovişte nr. 10), are 

următoarele atribuŃii: 

- să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 
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- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

- să asigure cazarea, hrană, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃă medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unitătii. 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate in condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- să asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite 

pentru centrele rezidenŃiale în domeniu. 
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 ART. 61 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODĂI”( cu 

sediul în şos. Odăi nr. 3-5) are următoarele atribuŃii: 

Pentru persoanele vârstnice aflate în sistem rezidenŃial 

- să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃă medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 
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- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- să asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite 

pentru centrele rezidenŃiale în domeniu. 

 Pentru persoanele beneficiare CUPFA: 

-asigură servicii de asistenŃă socială prin Serviciul RezidenŃial 

AdulŃi; 

- asigură servicii de consiliere psihologică şi consiliere profesională 

prin psihologii din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă 

- asigură servicii de asistenŃă medicală primară, infirmerie şi 

servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al 

Centrului care eliberează aviz medical pentru internarea în 

CUPFA,  persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună 

în pericol sănătatea celorlalŃi asistaŃi; 

-asigură un control medical general; 

-asigură tratament medical; 

-eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea 

în spital; 

-eliberează reŃete medicale; 

-asigură servicii de infirmerie; 

-contribuie la educarea asistaŃilor pentru autoîngrijire şi păstrarea 

igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului; 
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-asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare. 

- asigură activităŃi de gospodărire. 

- asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenŃă 

socio-medicală de urgenŃă. 

- asigură 3 mese pe zi, în funcŃie de posibilităŃi; 

- servicii de frizerie, 

- în măsura posibilităŃilor se asigură şi haine de schimb pentru 

beneficiarii a căror obiecte de îmbrăcăminte nu mai pot fi 

recuperate, fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive. 

 

 ART. 62 Biroul de Deservire, are următoarele atribuŃii ăi 

sarcini: 

-asigură curăŃenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi curăŃenia 

exterioară; 

-asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităŃii; 

-răspunde de recepŃia produselor alimentare şi nealimentare, 

asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele privind calitatea; 

-stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcŃie de vârsta şi 

patologia asistaŃilor; 

-depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

-pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

-păstrarea probelor alimentare pentru control; 

-spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de 

asistaŃi, cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 

-asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor de 

protecŃie a muncii şi P.S.I.. 
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 ART. 63 CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENłĂ 

“SF.Vasile”, (situat în Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 17) 

asigură în condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele 

atribuŃii : 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃa medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 
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 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

 

 ART. 64 CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENłĂ 

“SF.Elena”, (situat în Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 18) 

asigură în condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele 

servicii : 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃă medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 
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- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

 

 ART. 65 CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENłĂ “SF.Ioan”, 

(situat în Şos. Berceni nr. 12) asigură în condiŃiile prevăzute de 

dispoziŃiile legale, următoarele servicii : 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 
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- să asigure asistenŃa medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  
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- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

 

 ART. 66 CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENłĂ 

“SF.Dimitrie”, (situat în Şos. Berceni nr. 12 ) asigură în condiŃiile 

prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele servicii : 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃa medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 
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- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidentiale în domeniu. 

 

 ART. 67.CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILTARE 

NEUROPSIHIATRICĂ “MILCOV” (sediul în Bucureşti, Str. Milcov 

2-4) are următoarele atribuŃii: 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov 

asigură, în conformitate cu standardele minime de calitate, în 

condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele servicii: 

-Cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar; 

-AsistenŃa medicală şi de specialitate, îngrijirea şi supravegherea 

permanentă, terapie psihologică/psihopedagogică, recuperarea 

medicală, asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare corespunzătoare; 

-Organizarea de activităŃi de tip ergoterapie, în funcŃie de 

potenŃialul funcŃional al persoanelor cu handicap găzduite în 

centru; 
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-Organizarea de activităŃi cultural-educative, precum şi alte 

activităŃi care au ca scop integrarea/reintegrarea socială a 

persoanelor cu handicap; 

-Asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele şi facilităŃile 

existente în comunitate (sănătate, educaŃie, muncă, cultură, 

petrecerea timpului liber, relaŃii sociale etc.). 

-Informarea beneficiarilor şi a membrilor familiilor acestora cu 

privire la tipurile de servicii oferite în cadrul CRRN Milcov, precum 

şi implicarea acestora în activitatea de recuperare; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală, se 

asiguă 

Cazarea persoanelor internate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

CondiŃii de îngrijire şi de igienă personală adecvată; 

CondiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat, prin amenajarea de saloane 

speciale pana la transportul acestora in unităŃi de profil. 

 În cadrul activităŃii de preparare şi servire a hranei, se are în 

vedere 

Stabilirea şi asigurarea de meniuri variate, în funcŃie de patologia 

asistaŃilor; 

Depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

Pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

Păstrarea probelor alimentare pentru control; 

Spălarea şi dezinfecŃia vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaŃi, 

cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 
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 În cadrul activităŃii medicale se asigură: 

Investigarea medicală anuală complexă – şi apoi periodic – a 

asistaŃilor, tratamentul necesar; 

Sprijin pentru recuperare medicală (prin proceduri şi tehnici 

speciale) ; 

FormalităŃi pentru transfer şi deplasarea asistatului în cadrul unei 

unităŃi de profil în cazul în care afecŃiunile se agravează; 

Izolarea în caz de boli contagioase; 

Verificarea respectării normelor de igienă în activitatea de 

ansamblu a unităŃii. 

 

DIRECłIA DE PROTECłIE A COPILULUI 

 

 ART. 68 SERVICIUL PENTRU EVALUARE COMPLEXĂ A 

COPILULUI(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii: 

-indentifică, evaluează şi monitorizează copii/ tinerii cu handicap/ 

deficienŃă şi dificultăŃi de învăŃare şi adaptare socioşcolară  din 

sectorul 1 ; 

-verifică îndeplinirea condiŃiilor privind încadrarea copiilor într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială şi, după caz, orientare şcolară ; 

-aplică managementul de caz ; 

-implementează standardele managementului de caz ; 

-efectuează anchete sociale la domiciliul copilului ; 
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-efectuează evaluarea comprehensivă şi multidimensională a 

situaŃiei copilului, în context sociofamilial ; 

-întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii 

personalizat şi propune comisiei încadrarea copilului într-o 

categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară, şi după 

caz, stabilirea unei măsuii de protecŃie ; 

-propunerile de încadrare într-un grad de handicap, precum şi cele 

care se referă la orientarea şcolară se fac pe baza certificatelor 

medicale eliberate de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a 

instrumentelor de evaluare aplicate de Ministerul EducaŃiei şi 

Cercetării ;  

-planifică serviciile şi intervenŃiile prevăzute în planul de servicii 

personalizat ; 

-stabileşte (împreună cu furnizorii de servicii) criteriile de 

eligibilitate pentru accesul clienŃilor la servicii (criterii de admitere) ; 

-urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat aprobat de 

Comisie ;  

-monitorizează şi reevaluează periodic progresele înregistrate, 

deciziile şi intervenŃiile specializate ; 

-efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea 

într-o categorie de persoane cu handicap, la cererea părintelui sau 

a reprezentantului legal, formulată cu 30 zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a certificatului sau înainte de expirarea 

acestui termen dacă s-au schimbat condiŃiile pentru care s-a 

eliberat certificatul ; 
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-referă cazurile sau le orientează către alte servicii/ instituŃii publice 

sau private, în funcŃie de informaŃiile din fişa de evaluare ; 

-completează certificatele de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap şi certificatele de orientare şcolară ; 

-participă activ la programul comun de lucru în vederea 

eficientizării parteneriatului dintre MEC şi Autoritatea NaŃională 

pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului ; 

-întocmeşte şi furnizează datele statistice când acestea sunt 

solicitate ; 

-execută şi alte atribuŃii rezultate din natura posturilor şi al 

profesiilor ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART.69 BIROUL UNIC DE PRELUARE(cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii ; 

-preluarea solicitărilor indiferent de modalitatea sau de sursa 

acestora ; 

-înregistrarea solicitărilor în baza de date CMTIS sau transcriera 

acestora pe formularul tipizat special destinat serviciului Intake ; 

-verificarea informaŃiilor din solicitare din punct de vedere al 

credibilităŃii, al indicatorilor de urgenŃă in intervenŃie şi chestionarea 

bazei de date cu privire la istoricul cazului şi solicitărilor pentru 

acelaşi beneficiar ; 

-evaluarea iniŃială a beneficiarului ; 
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-identificarea persoanei sau structurii competente care va soluŃiona 

solicitarea şi propune repartizarea sau referirea solicitării unei alte 

instituŃii competente ; 

-colaborează cu alŃi parteneri comunitari( consilii judeŃene, locale, 

poliŃie, jandarmerie, ong-uri, şcoală, biserică) ; 

-oferă suport/sprijin solicitanŃilor precum şi beneficiarilor solicitîrii 

aflaŃi în situaŃie de criză ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 70 SERVICIUL REZIDENłIAL (cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17)are următoarele atributŃii: 

-verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificarea protecŃiei copilului, protecŃia împotriva 

abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri 

în acest sens; 

-are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare 

măsurile de protecŃie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe 

perioada aplicării măsurii; 

 -elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie care 

impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în 

care acesta este îngrijit.  
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 -sesizează comisia pentru protecŃia copilului sau, după caz, 

instanŃa judecătorească în situaŃia în care se constată, pe baza 

raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a 

încetăiri măsurii ;  

-elaborează şi verifică PIP-ul copilului periodic sau ori de câte ori 

este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului; 

-elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinŃi şi nu 

există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, 

cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIP; 

-asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din 

centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă pentru 

reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională 

tinerilor, în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu standardele 

minime obligatorii; 

-identifică familiile naturale, oferindu-le asistenŃă şi sprijin în 

vederea reintegrării copilului aflat în centru şi colaborează cu 

servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării 

integrării sociale a copiilor aflaŃi în protecŃie ; 

-acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru 

menŃinerea, crearea sau normalizarea relaŃiilor familiale, având în 

vedere respectarea interesului copilului ; 

-pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi 

părinŃii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi 

evaluarea acestor relaŃii ; 
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-supraveghează părinŃii copilului după revenirea acestuia din 

centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 

1); 

-asistă copilul aflat în plasament în regim de urgenŃă, până când 

instanŃa judecătorească va decide cu privire la menŃinerea sau la 

înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor 

părinteşti ; 

-colaborează cu Serviciului Anchete Psihosociale şi de AsistenŃă şi 

Sprijin pentru Copil în Exercitarea Liberă a Opiniei sale ; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

 

 ART. 71 SERVICIUL MONITORIZARE(cu sediul În b-dul 

MareŞal Averescu nr. 17) are urmĂtoarele atribułii: 

-centralizează şi sintetizează toate informaŃiile primite din teritoriu, 

specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

-întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea de protecŃie a copilului 

desfăşurată de D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

-întocmeşte raportările către D.G.M.S.S.; 

-întocmeşte raportările către A.N.P.D.C.,O.R.A. . 

-verifică şi răspunde la solicitările poliŃiei privind copiii dispăruŃi; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

-îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea directorului coordonator şi a 

directorului general 
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 ART. 72 SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE ŞI 

EXPRIMAREA LIBERĂ A OPINIEI COPILULUI(cu sediul în B-dul 

Mareşal averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

-efectuează anchete sociale la solicitarea DirecŃiilor generale din 

celelalte sectoare şi judeŃe, precum şi la solicitarea OPA în 

vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecŃie 

pe raza teritorială a acestora ; 

-are atribuŃii directe de consiliere telefonică la telefonul copilului 

înfiinŃat pentru semnalarea cazurilor de abuz ; 

-efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se pot lua 

următoarele hotărâri de către instanŃa/comisiile de protecŃia 

copiilor din alte judeŃe şi sectoare : 

- reintegrarea în familia biologică ; 

- plasament într-o instituŃie de stat, privată, la o persoană fizică sau 

familie ; 

- tutela la o persoană fizică sau familie ; 

- încadrare într-un grad de handicap ; 

- orientare şcolară şi profesională ; 

- revocarea unor măsuri de protecŃie ; 

- acordarea unui ajutor material şi/sau financiar. 

-colaborează cu DirecŃiile generale din celelalte sectoare ale 

Municipiului Bucureşti, precum şi din judeŃe în vederea 

monitorizării şi întocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale 

cu privire la copii faŃă de care s-au dispus măsuri de protecŃie 

prevăzute de Legea nr. 272/2004 ; 

 



 194

-analizează, monitorizează şi intervine pentru respectarea şi 

realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritorială ; 

-controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului în 

familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul 

complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea 

protecŃiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea 

situaŃiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului să 

ia măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor abuzuri ; 

- iniŃierea şi implementarea de programe de prevenire/intervenŃie 

în cazurile de abuz, neglijare/maltratare a copilului 

- prevenirea violenŃei domestice, abuzului/neglijării prin campanii 

de informare 

- consiliere psihologică pentru victimele violenŃei domestice şi 

pentru agresor 

-asigură servicii de consiliere psihosocială pentru copiii expuşi 

riscului semnificativ de abuz şi/sau neglijare în mediul familial sau 

instituŃional, pentru copii victime ale abuzului de orice natură şi/sau 

neglijării, în mediul lor de viaŃă, precum şi familiilor sau 

susŃinătorilor legali ai acestora ; 

-elaborează programe şi ia măsuri pentru popularizarea 

dispoziŃiilor legale interne şi internaŃionale în domeniul protecŃiei  

drepturilor copiilor şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la situaŃia copiilor ; 

-colaborează cu DirecŃiile generale din judeŃe şi din sectoarele 

Municipiului Bucureşti, cu alte instituŃii publice, precum şi cu 

organisme private autorizate care desfăşoară activităŃi în domeniul 

protecŃiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin ; 
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-intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de abuz 

şi/sau neglijare în mediul familial sau instituŃional, precum şi în 

cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natură şi/sau 

neglijării, în mediul lor de viaŃă, şi propune Comisiei/instanŃei 

stabilirea măsurilor speciale de protecŃie corespunzătoare, atunci 

când este necesar ;  

-acordă copilului capabil de discernământ, asistenŃă şi sprijin în -

exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei ; 

-determină poziŃia copilului capabil de discernământ cu privire la 

măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaŃiei 

sale de drept şi de fapt ; 

-oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaŃie ce 

reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv 

orice formă de abuz, neglijenŃă, exploatare suferite din partea 

familiei sau a terŃelor persoane, în vederea demarării unui proces 

decizional pentru rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale copilului ; 

-oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenŃă şi sprijin 

pentru ascultarea şi implicarea sa în procesul decizional referitor la 

orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta interesele ; 

-evaluează circumstanŃele şi obiectul procesului decizional pentru 

a determina dacă şi în ce mod copilul poate fi implicat în 

soluŃionarea problemei care îl priveşte ; 

-evaluează capacitatea de discernământ a copilului în raport cu 

circumstanŃele şi obiectul procesului decizional care îl priveşte ; 
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-oferă copilului capabil de discernământ toate informaŃiile 

pertinente şi utile referitoare la drepturile sale în raport cu 

problematica supusă procesului decizional ; 

-oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi 

informat şi consiliat, în mod obiectiv şi corect, asupra 

circumstanŃelor şi obiectului procesului decizional, precum şi cu 

privire la posibilităŃile de soluŃionare a problemei ; 

-îl ascultă şi îl consiliază pe copilul capabil de discernământ pentru 

a afla opinia sa cu privire la circumstanŃele şi obiectul procesului 

decizional, la soluŃiile propuse pentru rezolvarea problemei, 

precum şi soluŃia preferată de copil ; 

-îl informează pe copilul capabil de discernământ asupra 

consecinŃelor pe care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluŃii 

şi îl consiliază pentru a putea alege soluŃia optimă potrivit cu 

drepturile şi interesele sale ; 

-prezintă opinia copilului sau îl asistă pe acesta în prezentarea 

opiniei sale în faŃa instanŃei, a autorităŃii sau instituŃiei competentă 

să soluŃioneze problema ; 

-asigură respectarea drepturilor copilului şi apărarea intereselor 

sale legitime prin considerarea opiniei copilului în adoptarea 

deciziei de către instanŃa/ autoritatea/ instituŃia competentă, în 

raport cu vârsta, gradul de maturitate ale acestuia ; 

-oferă copilului prin consiliere, libertatea de a căuta, de a primi şi 

de difuza informaŃii de orice natură care vizează promovarea 

bunăstării sale sociale, spirituale şi morale sănătatea sa fizică şi 

mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa ; 
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-ajută copilul pentru libera asociere în structuri formale şi informale 

precum şi libertatea de întrunire paşnică ; 

-ajută la respectarea apartenenŃei la o minoritate naŃională, etnică, 

religioasă sau lingvistică şi la o viaŃă culturală proprie ; 

-ajută la respectarea personalităŃii şi individualităŃii sale ; 

-analizează şi monitorizează măsurile disciplinare a copilului în 

acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  

pedepsele fizice ca acelea care se află în legătură cu dezvoltarea 

fizică, psihică sau care afectează starea emoŃională a copilului ; 

-asistarea şi acompanierea prin consiliere psihologică a copilului 

abuzat, neglijat, traficat în vederea audierii care are loc în camera 

de consiliere şi în instanŃă ; 

- include în programul de consiliere şi psihoterapie :  

- copilul aflat în situaŃie de risc sau victimă a oricărei forme de 

abuz, neglijenŃă, exploatare, trafic ;   

 - copilul pentru care urmează să se stabilească o măsură specială 

de protecŃie   

- copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de protecŃie, 

pe toată durata acesteia ;  

- copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de protecŃie, 

cu ocazia reevaluării, modificării sau revocării acesteia de către 

comisie ;   

- copilul ai cărui părinŃi se află în situaŃii deosebite-ex. divorŃ, 

violenŃă familiă, părăsirea domiciliului ;  

-copilul aflat temporar într-o situaŃie de conflict de interese cu 

părinŃii/reprezentanŃii săi legali ; 
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-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului ; 

- previne violenŃa domestică şi abuzul/neglijarea prin campanii de 

informare în comunitate; 

-monitorizează situaŃia copiilor din sectorul 1, respectarea şi 

realizarea drepturilor lor; asigură centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaŃiilor; 

  

 ART. 73 SERVICIUL PROTECłIE COPIL DELINCVENT (cu 

sediul în B-dul Luptătorilor nr. 40) are următoarele atribuŃii: 

-evaluează situaŃia copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de 

legea penală dar care nu răspund penal, în vederea stabilirii 

cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cât şi a 

potenŃialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de 

măsură de protecŃie adecvată: 

-asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor speciale stabilite de 

organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală dar care nu răspunde penal; 

-asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Centrul de AsistenŃă Integrată a AdicŃilor; 

-asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a comportamentului delincvent; 
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-propune plasamentul/supravegherea specializată la o familie sau 

la o persoană care consimte la aceasta şi care prezintă condiŃiile 

materiale şi garanŃiile morale necesare, în cazul în care gradul de 

pericol social al faptei săvârşite impune separarea copilului de 

mediul familial şi/sau dacă dezvoltarea şi integritatea lui morală 

sunt periclitate din motive independente de voinŃa părinŃilor; 

-propune plasamentul/supravegherea specializată în cazul în care 

gravitatea faptei comise o impune şi dacă abuzul în exercitarea 

drepturilor părinteşti sau neglijarea gravă a îndeplinirii obligaŃiilor 

parentale constituie cauza cea mai importantă a comportamentului 

delincvent; 

-propune plasamentul/supravegherea specializată pentru situaŃiile 

în care copilul care a comis o faptă penală dar care nu răspunde 

penal;  

-consilierea şi orientarea părinŃilor şi a copilului, în vederea 

sprijinirii resocializării acestuia; 

-colaborează cu PoliŃia în vederea identificării delincvenŃilor minori; 

-popularizează în rândul minorilor consecinŃele penale ale activităŃii 

infracŃionale desfăşurate de aceştia; 

-urmăreşte evoluŃia copilului delincvent după ce Comisia/instanŃa a 

dispus faŃă de acesta o măsură specială de protecŃie; 

-propune plasamentul copilului în familia extinsă ori în cea 

substitutivă sau plasamentul copilului într-un serviciu de tip 

rezidenŃial specializat în cazul în care gradul de pericol social al 

faptei săvârşite impune separarea copilului de mediul familial şi/ 

sau dacă dezvoltarea şi integritatea lui morală sunt periclitate din 

motive independente de voinŃa părinŃilor; 
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-asigură confidenŃialitatea informaŃiilor cu privire la faptele 

săvârşite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu 

privire la persoana acestuia; 

-asigurarea de servicii specializate pentru a-i asista pe copii în 

procesul de reintegrare în societate; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 74 SERVICIUL FAMILIAL( cu sediul în B-dul Mareşal 

Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- vizitează în mod regulat copilul aflat în plasament familial, având 

inclusiv întâlniri individuale cu copilul; 

- se asigură că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui copil 

plasat sunt stimulate prin frecventarea şcolii; 

- sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 

furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură 

de care beneficiază, în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

- identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în 

plasament copilul, cu prioritate familiă extinsă sau la familia 

substitutive; 

- evaluează persoana sau familia care primeşte copil în plasament 

cu privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie 

să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament ; 
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- verifică treimestrial împrejurimile care au stat la baza stabilirii 

plasamentului copilului la o familie/persoană; 

- întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie care 

impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în 

acesta este îngrijit; 

- sesizează comisia sau instanŃa judecătorească privind 

necesitatea modificării sau încetării plasamentului; 

- evaluează persoana sau familia care urmează a fi tutore cu 

privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie să 

le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire, acordându-se 

prioritate membrilor familiei extinse a copilului şi întocmeşte  

raportul de evaluare; 

-întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 75 BIROUL ADOPłII, POST-ADOPłII(cu sediul în B-

dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- Ńine evidenŃa copiilor al căror P.I.P. stabileşte ca finalitate adopŃia 

internă; 

- asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în evidenŃa  

sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în cosiderare în raport cu 

vârsta şi capacitatea lor de întelegere; 
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-asigură determinarea compatibilităŃii copil-familia potenŃial 

adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinŃelor şi opiniilor 

exprimate de acesta; 

-oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenŃia de a adopta, 

informaŃii complete despre procedura de atestare, pregătire şi 

despre serviciile de sprijin existente; 

- oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenŃia de a adopta 

posibilitatea de a întânli persoana/familia care au adoptat; 

- asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, 

Ńinând cont de interesul superior al copilului; 

- oferă informaŃii şi asigură sprijinul necesar pentru părinŃii copiilor 

pentru care soluŃia P.I.P. este adopŃia, precum şi pentru familia 

extinsă; 

-informează părinŃii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al 

cărui consimŃământ la adopŃie este cerut de lege asupra 

consecinŃelor şi efectelor adopŃiei, în special asupra încetării 

legăturilor de rudenie ale copilului; 

- desfăşoară activităŃi de informare şi promovare a adopŃiei 

naŃionale; 

-asigură consilierea persoanei/familiei potenŃial adoptatoare şi 

organizează programe de pregătire pentru aceştia.  

-asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenŃă familiilor 

adoptatoare, copiilor adoptaŃi şi familiei biologice; 

-asigură urmărirea şi monitorizarea evoluŃiei copilului şi a relaŃiilor 

dintre acesta şi părinŃii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută 

de lege; 
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-întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la evoluŃia copilului 

adoptat şi a relaŃiilor dintre copil şi părinŃii adoptatori; 

- întocmeşte rapoartele postadopŃie şi Ńine evidenŃa acestora; 

-întocmeşte referatele pentru închiderea cazurilor la sfârşitul 

perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopŃiei; 

-furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul 

postadopŃie, în funcŃie de nevoile identificate; 

-Ńine evidenŃa serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau familia 

adoptatoare; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 76 SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECłIA 

COPILULUI(cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii: 

-asigură convocarea membrilor Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului ; 

-întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor înaintate 

de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi de celelalte instituŃii din 

domeniu şi îl înaintează Preşedintelui Comisiei sau 

Vicepreşedintelui Comisiei; 

-pregăteşte dosarele înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 

şi de celelalte instituŃii din domeniu pentru şedinŃa Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 
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-convoacă pesoanele chemate în faŃa Comisiei pentru soluŃionarea 

cauzelor în forma şi termenul prevăzut de lege şi Ńine registrul 

special de evidenŃă a convocărilor; 

-asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei, audierile şi 

dezbaterile ce au loc în şedinŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului, 

hotărârile adoptate şi modul în care au fost adoptate; 

-redactează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

potrivit procesului-verbal al Comisiei în forma şi termenul prevăzut 

de lege; 

-asigură transmiterea informaŃiilor şi actelor specifice procesului de 

protecŃie a copilului; 

-înregistrează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 

1 în registrul special de evidenŃă a hotărârilor; 

-înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei actele 

emise de Comisie, altele decât hotărârile; 

-Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

-comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în formă şi termenul prevăzut de lege ; 

-organizează şi Ńine la zi arhiva Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

-asigură corespondenŃa actelor specifice cu alte Comisii şi DirecŃii 

generale ; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 
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-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 77 SERVICIUL ASISTENłĂ MATERNALĂ(cu sediul în 

B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii: 

- realizează, în urma sesizării, evaluarea nevoilor copilului, având 

în vedere aspecte legate de sănătate, identitate, familie şi relaŃii 

sociale, conduită, dezvoltare emoŃională, comportament şi 

deprinderi de îngrijire personală; 

- realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale 

regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie 

specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; 

- întocmeşte planul individualizat de protecŃie, plan care cuprinde 

obiectivele şi activităŃile ce vor fi realizate pe termen scurt şi lung, 

activităŃi ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor copilului; 

- monitorizează şi înregistrează evoluŃia planului individualizat de 

protecŃie şi realizează revizuiri ale acestuia la intervale regulate, 

cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie specială şi ori 

de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; revizuirea se 

realizează înaintea reevaluării măsurii de plasare; 

- coordonează activităŃile privind pregătirile referitoare la îngrijirea 

de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului sau în cel mult 7 zile 

după plasare, în cazul plasamentului în regim de urgenŃă şi 

facilitează comunicarea şi informarea părŃilor (copil, familie, 

asistent maternal); 
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- aduce la cunoştinŃa asistentului maternal toate informaŃiile despre 

copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranŃa a 

acestuia, precum şi a celorlalŃi copii ai asistentului maternal sau 

plasaŃi la acesta; 

- întocmeşte convenŃia de plasament pentru fiecare copil; 

- coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul 

maternal, astfel încât nevoile şi preferinŃele copilului să fie 

satisfăcute; 

- propune autorităŃilor competente instituirea/schimbarea/încetarea 

măsurii de protecŃie; 

- realizează reevaluarea măsurii de protecŃie specială şi ori de câte 

ori s-a constatat o modificare în circumstanŃele care au dus la 

stabilirea măsurii de protecŃie, înaintează dosarul spre soluŃionare 

autorităŃilor competente; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

instituirea /schimbarea /încetarea măsurii de protecŃie propusă; 

- organizează, coordonează şi monitorizează activităŃile în care 

sunt implicaŃi alŃi specialişti, atunci când nevoile copilului impun 

aceste intervenŃii; 

- vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale 

cu copilul; 

- asigură, în condiŃiile legii, menŃinerea relaŃiilor copilului cu familia 

sau cu orice persoane relevante pentru viaŃa copilului, Ńine 

evidenŃa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora 

asupra copilului; 
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- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în 

plasament la asistent maternal profesionist; 

- se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi 

are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv 

consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un 

regim alimentar adecvat şi informaŃii despre un mod de viaŃă 

sănătos; 

- se asigură că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui copil 

plasat este stimulată prin frecventarea grădinŃei, şcolii sau 

participă la orice alte forme organizate de stimulare şi educare; 

-sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 

furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură, 

disponibil în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

-colaborează cu instituŃii guvernamentale şi neguvernamentale din 

domeniul protecŃiei copilului în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi 

revin; 

-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de hotărâri ale Directorului 

General al DGASPC sector 1 în domeniul său de activitate; 

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 78 SERVICIUL FORMARE, EVALUARE ŞI 

MONITORIZARE ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI( cu 

sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii :  
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- colaborează cu Autoritatea judeŃeană/locală cu atribuŃiii în 

domeniul protecŃiei copilului în elaborarea stategiei de recrutatre a 

asistenŃilor maternali profesionişti; 

-identifică şi evaluează capacitatea solicitanŃilor în vederea 

atestării ca AMP, în condiŃiile legii; 

- pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi maternali 

profesionişti, în condiŃiile legii; 

- organizează cursuri de formare iniŃială a asistenŃilor maternali 

profesionişti şi eliberează certificate de absolvire ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenŃilor 

maternali profesionişti; 

- întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 1 raportul de anchetă 

psihosocială privind evaluarea capacităŃii de a deveni asistent 

maternal profesionist; 

- propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii de 

atestare ca asistent maternal profesionist; 

- instrumentează şi soluŃionează toate sesizările referitoare la copii 

care necesită protecŃie pentru îngrijirea lor de către un AMP, 

identificând în funcŃie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal 

potrivit; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform 

standardelor ; 

- sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că 

acesta este informat în scris, acceptă, întelege şi acŃioneaza în 

conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate 

de către autoritatea competentă ; 
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- prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea 

copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte 

instrucŃiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că 

acestea au fost înŃelese; 

- participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând 

abilităŃile şi competenŃele AMP; 

- furnizează în scris către AMP informaŃiile privind sprijinul 

disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor 

asociative ale AMP; 

- furnizează în scris către AMP informaŃiile privind procedurile ce 

vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al 

oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi asupra 

sprijinului disponibil în astfel de situaŃii; 

- identifică nevoile de pregătire şi potenŃialul fiecărui AMP, precum 

şi ale membrilor familiei acestuia ; 

- evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, 

suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal 

profesionist, în condiŃiile legii; 

- colaborează cu instituŃii guvernamentale şi nonguvernamentale 

din domeniul protecŃiei copilului în vederea îndeplinirii atribuŃiilor 

care îi revin ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate; 
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- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului . 

 

 ART. 79 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

IOSIF”(cu sediul în Şos. Kiseleff nr. 9) are ca principal obiect de 

activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho - sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

nivel de trai corespunzător ; 

servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

îngrijire specială şi securitate socială ; 

ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

identitate şi istorie proprie ; 

libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

odihnă, joc şi vacanŃă ; 

informare din diverse surse ; 

reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 
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 Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea instituŃionalizării, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, 

recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă 

independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii 

(şcolari şi preşcolari), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, 

educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi 

pentru alte persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃii principale 

ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe care le oferă: 

 -ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 -Orientare  pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 

 ART. 80 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

MARIA”(cu sediul în Str.Minervei nr. 31 A) are ca principal obiect 

de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

nivel de trai corespunzător ; 

servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

îngrijire specială şi securitate socială ; 
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ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

identitate şi istorie proprie ; 

libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

odihnă, joc şi vacanŃă ; 

informare din diverse surse ; 

reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea instituŃionalizării, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, 

recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă 

independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii 

(scolari si prescolari), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, 

educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi 

pentru alte persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃii principale 

ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe care le oferă: 

 -ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 -Orientare pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 

 ART. 81 CASA „SF. MINA”( cu sediul în Str.Minervei nr. 

31A) este căsuŃă de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilităŃi şi 



 213

are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului 

copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi includerii sociale. Priveşte viaŃa şi dezvoltare 

în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv cele fizice, afective, 

psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. Oferă copiilor/tinerilor 

protejaŃi: 

nivel de trai corespunzător ; 

servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

îngrijire specială şi securitate socială ; 

ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

identitate şi istorie proprie ; 

libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

odihnă, joc şi vacanŃă ; 

informare din diverse surse ; 

reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie 

 

 ART. 82 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

NICOLAE”( cu sediul în Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74) oferă 

servicii de centru de zi.  

 Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiectiv 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 
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activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (şcolari şi preşcolari), cât şi a unor 

activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă: 

 -ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 -Orientare  pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 ART. 83 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENłĂ 

„PINOCCHIO”(cu sediul în B-dul Luptătorilor nr. 40) asigură 

accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor 

familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecŃie 

corespunzătoare. Acest centru au un rol principal în asigurarea 

unei intervenŃii eficiente în beneficiul copiilor, pentru a promova 

următoarele categorii de drepturi : 

-dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsă sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenŃă 

sexuală ; 

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvat, atunci când 

este privat de mediul sau familial ; 
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-dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenŃă corespunz’toare pe parcursul procedurilor. 

Centrul de primire acŃionează : 

 - pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în situaŃie de 

risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în centrul de 

primire este realizabilă revenirea copilului în mediul familial, 

eventual însoŃită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinŃi ; 

 - pentru a proteja copilul şi a-I oferi temporar îngrijirile şi 

consilierea de specialitate de care are nevoie ; 

 - pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, 

stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire 

măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

AtribuŃiile Centrului : 

- Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

 - primire şi găzduire ; 

 - identificare ; 

întocmire raport caz ; 

 - evaluare ; 

 - intervenŃie şi tratament ; 

 - pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

 ComponenŃa rezidenŃială are ca principal obiect de activitate 

ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a copilului 

aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se respectă şi 

se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 
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 - viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

 - nivel de trai corespunzător ; 

 - servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

 - îngrijire specială şi securitate socială ; 

 - ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

 - protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

 - identitate şi istorie proprie ; 

 - libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

 - exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

 - intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

 - standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

 - odihnă, joc şi vacanŃă ; 

 - informare din diverse surse ; 

 - reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

. 

 ART. 84 CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE 

PENTRU COPII CU DEFICIENłĂ AUDITIVĂ „SF. MIHAIL”( cu 

sediul în Str. Neatârnării nr. 5) oferă servicii pentru protecŃia 

copilului şcolar cu dizabilităŃi (deficienŃă auditivă), care au drept 

misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 
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pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în protecŃie 

specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaŃa lor 

orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din comunitate, 

după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în planul de 

servicii personalizat şi programele de intervenŃie specifică.  

- Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 

- Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 
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- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 

 ART. 85 CENTRUL DE PLASAMENT „SF. PETRU ŞI 

PAVEL”(cu sediul în Calea DorobanŃilor nr. 187) organizat în 

cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect de activitate 

ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a copilului 

aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se respectă şi 

se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

nivel de trai corespunzător ; 

servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

îngrijire specială şi securitate socială; 

ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

identitate şi istorie proprie ; 

libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 
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intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

odihnă, joc şi vacanŃă ; 

informare din diverse surse ; 

reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 ActivităŃile desfăşurate în centrul de plasament respectă 

standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidenŃiale. 

 

 ART. 85 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

STEFAN”( cu sediul în Str. Nazarcea nr. 30) include o componentă 

de centru de zi (pentru copiii din sectorul 1 şi care se află în 

situaŃie de risc de abandon şcolar sau instituŃionalizare) şi o 

componentă rezidenŃială care are drept misiune generală 

furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

 - Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Ştefan” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (şcolari), cât şi a unor activităŃi de 

sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii 

legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 

AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe care le 

oferă: 
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 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 -Orientare pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 - Componenta rezidenŃială a CSS „Sf. Ştefan” are drept 

misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

ProtecŃia copiilor aflaŃi în componenta rezidenŃială se face cu 

respectarea standardelor minime obligatorii.  

 ComponeneŃa rezidenŃială oferă servicii de găzduire, 

îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate în vederea 

reintegrării sau integrării familiale. Priveşte viaŃa şi dezvoltarea în 

toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv cele fizice, afective, 

psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. Oferă copiilor protejaŃi: 

nivel de trai corespunzător ; 

servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

îngrijire specială şi securitate socială ; 

ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

identitate şi istorie proprie ; 

libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

standarde de viaŃă corespunzătoare ; 
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odihnă, joc şi vacanŃă ; 

informare din diverse surse ; 

reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

 ART. 86 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI”(cu 

sediul în Str.Pajurei nr. 15 A) include o componentă de centru de zi 

şi o componentă rezidenŃială (centru de primire în regim de 

urgenŃă). 

 Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (cu vârsta până în 4 ani), cât şi a 

unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 - ActivităŃi educaŃionale 

 - ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  

 - ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 Componenta de centru de primire în regim de urgenŃă 

asigură protecŃie copiilor (cu vârsta maximă 3 ani) părăsiŃi/găsiŃi pe 

raza sectorului 1. În cazul internării unui copil care nu posedă acte 

de identitate, are obligaŃia de a începe efectuarea demersurilor 
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necesare înregistrării copilului, în termen de 24 ore. Această 

componentă a C.S.S.  „Jiului” desfăşoară activităŃi pentru 

promovarea următoarelor drepturi al copiilor: 

 -dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsă sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenŃă 

sexuală ; 

 -dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

 -dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenŃă corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 

C.S.S. „Jiului” acŃionează : 

pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile de specialitate 

de care are nevoie ; 

- pentru a pregăti intrarea/ieşirea din sistem a copilului aflat în 

dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

AtribuŃiile C.S.S. „Jiului” : 

 Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

 - primire şi găzduire ; 

 - identificare ; 

 - întocmire raport caz ; 

 - evaluare ; 

 - intervenŃie şi tratament ; 

 - pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 
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 ART. 87 CENTRU DE ASISTARE ŞI PROTECłIE PENTRU 

COPII CU HANDICAP „SF. ANA”( cu sediul în Str.Nicolae Caramfil 

nr. 24) oferă servicii pentru protecŃia copilului preşcolar cu 

dizabilităŃi, care au drept misiune furnizarea sau asigurarea 

accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi includerii sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 

pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, 

după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, 

certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în protecŃie 

specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaŃa lor 

orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din comunitate, 

după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în planul de 

servicii personalizat şi programele de intervenŃie specifică 

- Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   
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- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 

- Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplica proceduri de informare in scris a factorilor interesati, cu 

privire la incidentele deosebite survenite in legatura cu protectia 

copilului, in maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 

 ART. 88 CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE 

PENTRU COPII CU HANDICAP ”SF. GAVRIL”( cu sediul în 

Str.Victor Daimaca nr. 2)  oferă servicii pentru protecŃia copilului 

şcolar cu dizabilităŃi, care au drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   
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- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 

pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în protecŃie 

specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaŃa lor 

orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din comunitate, 

după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în planul de 

servicii personalizat şi programele de intervenŃie specifică.  

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialitatii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 
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- Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legatură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 Modulul rezidenŃial din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” oferă 

servicii de găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

 Oferă copiilor protejaŃi: 

 - nivel de trai corespunzător ; 

 - servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

 - îngrijire specială şi securitate socială ; 

 - ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

 - protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

 - identitate şi istorie proprie ; 

 - libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

 - exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

 - intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 
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 - standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

 - odihnă, joc şi vacanŃă ; 

 - informare din diverse surse ; 

 - reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

 ART. 89 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ANDREI”( cu sediul în str. Cosmeşti nr. 15) are următoarele 

atribuŃii: 

 Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului de 

zi “Sf. Andrei” 

Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº - 

21ºº, funcŃie de solicitările părinŃilor 

- Reprezintă o alternativă pentru protecŃia copilului 0-4 ani aflat în 

dificultate fără a-l separa de familia biologică pe timpul nopŃii. 

- Copiii provin din familii aflate în dificultate, generatoare de copii 

abandonaŃi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea materiale 

pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite de mijloace 

materiale pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. 

- Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii şi a 

dispoziŃiei de admitere emisă de primarul sectorului 1. 

- ActivităŃi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la Centrul de 

zi (nevoi individuale de hrană, toaletă, odihnă). 

 AsistenŃă socială. 

 ActivităŃi educative în grup şi individual, Ńinându-se cont de vârsta 

şi nivelul de înŃelegere al copiilor, conform legislaŃiei în vigoare cu 

privire la organizarea şi funcŃionarea creşelor.  
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- AsistenŃă medicală calificată profilactică şi curativă cu 

recomandări de alimentare. 

- AsistenŃă psihologica individualizata familie-copil.  

- Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor. 

- Responsabilizarea familiei faŃă de copii. 

- ActivităŃi interdisciplinare (întâlniri între asistentul social, psiholog, 

medic, educatoare, asistentă medicală, pentru stabilirea 

individualizată a modului de abordare a cazurilor) 

- Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii 

- Implicarea familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor 

- Consilierea părinŃilor privind modul de educare şi îngrijire a 

copiilor funcŃie de posibilităŃile familiei. 

- Crearea unui mediu de joacă de calitate, securizant, stimulativ, 

încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor.   

- Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de păpuşi, 

plimbări în parc, gradina zoologică, etc.) 

- Dezvoltarea unor relaŃii de respect între angajaŃi, angajaŃi şi copii, 

angajaŃi si părinŃi.  

- Valorizarea şi responsabilizarea personalului. 

- Creşterea responsabilizării familiei în relaŃia cu copiii. 

- Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile 

în dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea 

autorităŃilor locale. 

- Evaluarea – reevaluarea cazurilor 

- Campanii de sensibilizare a comunităŃii la problemele acestor 

copii. 
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CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI”  are următoarele atribuŃii: 

 Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului 

Maternal „Sf. Andrei” 

 Centrul Maternal este o componentă de tip rezidenŃial ce 

protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil; 

gravidă în ultimul trimestru de sarcină pe o perioadă de maxim 12 

luni.  

 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

dată de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravida este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃa 

judecatorească. 

 Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, tulburări 

de comportament sau dependente de alcool/droguri. 

 ActivităŃile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent 

pe: 

-educare; 

-companiere; 

- responsabilizarea mamelor faŃă de copii; 

- stimulare psiho-emoŃională; 

- dezvoltarea relaŃiei mamă-copil; 

- dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare şi joc cu copilul; 

- socializare; 

- consilierea mamei defavorizate cât şi a familiei acesteia; 

- integrare profesională; 

- reintegrare în familie; 
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- evaluări şi reevaluări ale programelor individualizate; 

- realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităŃii la 

problemele acestor persoane; 

- monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului Maternal. 

 

 ART. 90 CASA „STEJĂREL”(cu sediul în str.Nazarcea nr. 30 

A), CASA „BRĂDUł”( cu sediul în str. Someşul Rece nr. 47), 

CASA „BUBURUZA”(cu sediul în str.Plaviei nr. 26-30) şi CASA 

„ALEXANDRA”(cu sediul în str.Vrancea nr. 9B) sunt căsuŃe de tip 

familial pentru copii cu dizabilităŃi şi au drept misiune furnizarea 

sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

 Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 
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- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

 ART. 91 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ECATERINA”( cu sediul în b-dul Mareşal Averescu nr. 17) are 

următoarele atribuŃii: 

 AtribuŃii generale 

-să elaboreze planul de acŃiune al complexului ( pentru o perioadă 

de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii şi a 

nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

-să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

-să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

-coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile în 

vederea identificării de surse suplimentare de finanŃare, cu 

precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, 

pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. ; 

-să realizeze demersurile în vederea unui management eficient 

atât al resurselor umane cât şi a resurselor financiare ; 

-să întocmescă şi să aducă la cunoŃtinŃa angajaŃilor regulamentul 

de ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

 CSS Sf Ecaterina- Centrul Maternal este o componentă de 

tip rezidenŃial ce protejează cuplurile defavorizate 
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mamă/reprezentant legal – copil; gravidă în ultimul trimestru de 

sarcină pe o perioadă de maxim 12 luni.  

 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

dată de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravida este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃa 

judecătorească 

 AtribuŃii : 

-asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiŃiile 

igienico-sanitare necesare protecŃiei speciale a beneficiarilor  

serviciului, în funcŃie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei 

categorii de beneficiari ; 

-asigură, după caz , supravegherea stării de sănătate, asistenŃă 

medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permenentă a 

beneficiarilor ; 

-asigură securitatea beneficiarilor ; 

-asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte 

cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor ; 

-asigură beneficiarilor educaŃie, informare şi accesul la cultură ; 

-asigură educaŃia informală şi nonformală a beneficiarilor, în 

vederea asimilării cunoştinŃelor şi deprinderilor necesare integrării 

sociale; 

-realizează demersuri în vederea socializării beneficiarilor, 

dezvoltării relaŃiilor cu comunitatea ; 

-realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a 

personalităŃii copiilor; 
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-realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la 

activităŃile de grup şi la programe individualizate, adaptate  

nevoilor şi caracteristicilor lor; 

-întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de 

intervenŃie ăi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

-urmăreşte modalităŃile de aplicare a măsurilor de protecŃie, 

integrare şi evoluŃia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează 

propuneri vizând îmbunătăŃirii calităŃii actului de protecŃie. 

 CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare 

Neuropsihomotorie asigură servicii de protecŃie infantilă de tip 

recuperatoriu având următoarele atribuŃii: 

-să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluării iniŃiale a nevoilor specifice ; 

-să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire 

la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea /includerea 

socială deplină şi activă. 

-să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care frecventează CRCD ; 

-să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

-să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 
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consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice); 

-coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a realiza 

demersurile în vederea identificării de surse suplimentare de 

finanŃare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor 

comunitare, pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în 

comunitate şi autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

-coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a aviza aceste 

regulamente şi de a le aduce la cunoştinŃa personalului; 

-elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul CRCD, nevoile comunităŃii şi regelementările legale în 

vigoare. 

-elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de CRCD conform standaradelor minime 

obligatorii şi a planului de acŃiune ; 

 Biroul Administrativ, este metodologic coordonat de 

Directorului General Adjunct – DirecŃia Administrativă şi are 

următoarele atribuŃii: 

-asigură gestiunea patrimoniului centrului: clădirile, mobilierul, 

dotările tehnice şi întreŃinerea curentă a acestora; 

-asigură inventarierea patrimoniului în condiŃiile şi termenele 

stabilite de actele normative în vigoare şi face propuneri pentru 

casare a obiectelor de inventar, pregăteşte şi asigură operaŃiile de 

inventariere anuală şi curentă a bunurilor centrului; 

-planifică, lunar, aprovizionarea cu alimente, materiale de 

curăŃenie şi consumabile birou, cât şi anual, echipamentul 

beneficiarilor, inclusiv cazarmament; 
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-colaborează cu alte compartimente pentru stabilirea necesităŃilor 

de dotare şi reparare a clădirii; 

-întocmeşte şi trimite la direcŃie referatele de necesitate conform 

planificărilor mai sus menŃionate; 

-face propuneri pentru investiŃii şi reparaŃii curente; 

-asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor centrului; 

-administrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale 

aparatului propriu D.G.A.S.P.C.-SECTOR 1, asigurând 

repartizarea acestora pe servicii/birouri şi controlează sistematic 

felul în care sunt păstrate şi folosite; 

-întocmeşte registrul de inventar şi registrul de răspândire 

cuprinzând bunurile materiale existente; 

-face propuneri pentru casare a obiectelor de inventar, pregăteşte 

şi asigură operaŃiile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor 

instituŃiei; 

-se preocupă continuu de buna funcŃionare a aparaturii din dotare 

cât şi de condiŃiile de păstrare a alimentelor date în consum zilnic 

beneficiarilor centrului; 

-ia măsuri pentru asigurarea bunei funcŃionări a bucătăriei şi 

controlează şi ia măsuri de asigurare permanentă a curăŃeniei 

centrului şi a spaŃiilor aferente acestuia, precum şi în cadrul 

aparatului propriu al direcŃiei; 

-ia măsuri pentru asigurarea securităŃii clădirilor precum şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

-răspunde de întocmirea la timp a tuturor situaŃiilor administrativ 

gospodăreăti; 
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-recepŃionează produsele alimentare şi nealimentare, conform 

facturii însoŃitoare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele 

privind calitatea şi că au în acest sens, documentele care atestă 

acest lucru; 

-participă la întocmirea meniului şi întocmeşte lista de alimente pe 

care o supune spre aprobare contabilului şi şefului de centru, cu o 

zi înainte; 

-controlează zilnic calitatea mâncării şi modul în care sunt folosite 

alimentele pentru pregătirea mesei. 

 

 ART. 92 CENTRUL DE ZI COPIL DOWN ( cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

-să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

-să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

-să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Longdon Down 

-să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform standardelor 

minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi  ; 

-în elaborarea PPI să colaboreze cu celelate compartimente din 

cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 
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-Să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinară a CRCD; 

-să colaboreze cu echipa multidiciplinară a centrului la elaborarea 

planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

-să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

-să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

asigura surse suplimentare de finanŃare, cu precădere prin 

identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru 

asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

realiza demersurile în vederea unui management eficient atât al 

resurselor umane cât şi a resurselor financiare 

-coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 
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se întocmi şi a se aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de 

ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

-coordonatorul modulului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce 

la cunoştinŃa personalului; 

-elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul, activităŃii, nevoile comunităŃii şi reglementările legale în 

vigoare. 

-elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii LONGDON 

DOWN conform standaradelor minime obligatorii şi a planului de 

acŃiune ; 

 

 ART. 93 CENTRUL DE ZI COPIL AUTIST( cu sediul în b-dul 

Mareşal Averescu nr. 17) are următoarele atribuŃii : 

-să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluării iniŃiale a nevoilor specifice ; 

-să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

-să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Autist 

-să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform standardelor 

minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi; 
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-în elaborarea PPI să colaboreze cu celelate compartimente din 

cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

-să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinară a CRCD; 

-să colaboreze cu echipa multidiciplinară a centrului la elaborarea 

planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 

1.; 

-să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

-să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

-coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea de 

a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a asigura surse 

suplimentare de finanŃare, cu precădere prin identificarea şi 

mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derulării 

activităŃilor necesare în comunitate şi autosusŃinere pe termen lung 

a CRCD. 

-coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea de 

a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a realiza demersurile în 
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vederea unui management eficient atât al resurselor umane cât şi 

a resurselor financiare 

-coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea de 

a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a se întocmi şi a se 

aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de ordine interioară 

sau norme interne de funcŃionare ; 

-coordonatorul modulului pentru copii autişti are responsabilitatea 

de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce la cunoştinŃa 

personalului; 

-elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul, activităŃii , nevoile comunităŃii şi regelementările legale 

în vigoare. 

-elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii autişti conform 

standardelor minime obligatorii şi a planului de acŃiune. 

 

 ART. 94 DIRECłIA CENTRUL MEDICAL COMUNITAR 

“CARAIMAN”(cu sediul în str.Caraiman nr. 33A) : 

 Beneficiarul serviciilor şi activităŃilor de asistenŃă medicală 

comunitară este comunitatea Sectorului 1 Bucureşti. Din cadrul 

acesteia prioritatea având categoriile vulnerabile aflate în una din 

următoarele situaŃii: 

a) nivel economic sub pragul sărăciei; 

b) şomaj; 

c) nivel educaŃional scăzut; 

d) diferite dizabilităŃi, boli cronice; 
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e) boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paleative; 

f) graviditate; 

g) vârsta a treia; 

h) vârstă sub 5 ani; 

i) fac parte din familii monoparentale. 

 Obiectivele generale ale serviciilor şi activităŃilor de asistenŃă 

medicală comunitară sunt: 

a) implicarea comunităŃii în identificarea problemelor medico-

sociale ale acesteia; 

b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale 

comunităŃii; 

c) dezvoltarea programelor de intervenŃie, privind asistenŃa 

medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităŃii; 

d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităŃilor de asistenŃă 

medicală comunitară; 

e) asigurarea eficacităŃii acŃiunilor şi a eficienŃei utilizării resurselor. 

 Obiectivele generale ale asistenŃei medicale comunitare 

sunt: 

a) educarea comunităŃii pentru sănătate; 

b) promovarea sănătăŃii reproducerii şi a planificării familiale; 

c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil 

de viaŃă sănătos; 

d) educaŃie şi acŃiuni direcŃionate pentru asigurarea unui mediu de 

viaŃă sănătos; 

e) activităŃi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terŃiară; 
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f) activităŃi medicale curative, la domiciliu, complementare 

asistenŃei medicale primare, 

secundare şi terŃiare; 

g) activităŃi de consiliere medicală şi socială; 

h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a 

gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului 

mintal şi a bătrânului; 

i) activităŃi de recuperare medicală. 

 Aceste obiective sunt realizate prin intermediul cabinetelor 

specifice aflate in componenta Centrului: 

medicina de familie 

beneficiarii cabinetului de medicină de familie sunt cu prioritate cei 

menŃionaŃi mai sus; 

Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele 

activităŃi: 

a) intervenŃii de primă necesitate în urgenŃele medico-chirurgicale; 

b) activităŃi de medicină preventivă; 

c) activităŃi medicale curative; 

d) activităŃi de îngrijire la domiciliu; 

e) activităŃi de îngrijiri paliative; 

f) activităŃi de consiliere; 

g) alte activităŃi medicale în conformitate cu atestatele de studii 

complementare; 

Pediatrie 

 beneficiarii cabinetului de medicină de familie sunt cu prioritate 

copii proveniŃi din familiile menŃionate mai sus şi copii provenind 

din sistemul de protecŃie a copilului din sectorul 1. 

Cabinetul de pediatrie poate desfăşura următoarele activităŃi: 
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a) intervenŃii de primă necesitate în urgenŃele medico-chirurgicale; 

b) activităŃi de medicină preventivă; 

c) activităŃi medicale curative; 

d) activităŃi de îngrijire la domiciliu; 

e) activităŃi de îngrijiri paliative; 

f) activităŃi de consiliere; 

g) alte activităŃi medicale în conformitate cu atestatele de studii 

complementare; 

h)asistenŃă medicală comunitară; 

i)radiologie; 

j)ecografie; 

k)stomatologie; 

l)obstretică-ginecologie; 

m)ambulanŃă socială 

n)planning familial. 

 

 ART. 95 SERVICIUL CONSILIERE ŞI ASISTENłĂ 

PERSOANE VÂRSTNICE( cu sediul în str. Caraiman nr. 33ª) are 

următoarele atribuŃii: 

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

-răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definită conform Lg. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

-monitorizează activitatea UnităŃilor aflate în subordine; 
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 -instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de 

Servicii Srăuleşti; 

-instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de 

Servicii Odăi; 

-elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcŃionare a 

UnităŃilor precum şi Manualul de proceduri; 

-întocmeşte Proiectul instituŃional conform Standardelor de îngrijire 

la domiciliu; 

-urmăreşte modul de implementare a Manualului de Proceduri 

aplicat unităŃilor; 

-informează UnităŃile privind orice modificare legislative; 

-colaborează cu alte instituŃii abilitate în vederea elaborării unor 

planuri de intervenŃie eficiente; 

-identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea 

persoanelor vârstnice; 

-promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera 

serviciilor existente şi iniŃiază noi servicii în domeniul protecŃiei 

persoanelor vârstnice; 

-menŃine, actualizează şi gestionează Baza de date a 

beneficiarilor; 

-oferă statistici, la cerere, cu privire la persoana vârstnică; 

-asigură necesarul de materiale igienico-sanitare şi echipamente 

pentru unităŃi; 

-repartizează solicitările persoanelor vârstnice către UnităŃi; 

-elaborează raport de activitate la sfârşitul fiecărui an pentru 

activitatea desfăşurată în domeniul protecŃiei persoanelor 

vârstnice; 
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-asigură sprijin pentru persoanele vârstnice fără adăpost prin 

internarea într-un cămin; 

-acordă servicii de consiliere persoanelor vârstnice lipsite de sprijin 

familial; 

 -coordonează activitatea desfăşurată în cele 3 UnităŃi; 

-asigură promovarea serviciilor sociomedicale la domiciliu; 

-organizează cursuri de perfecŃionare pentru îngrijitorii la domiciliu; 

-aduce la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

-activităŃi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, 

familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor; 

-identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaŃii de risc, în 

vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu caracter preventiv; 

-furnizarea de măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării situaŃiei de 

dificultate; 

-dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru persoana 

vârstnică; 

-prevenirea oricăror forme de dependenŃă prin acŃiuni de 

identificare, ajutor, susŃinere, informare, consiliere; 

-stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării 

sociale şi integrare socială; 

-activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile persoanelor 

vârstnice; 

-măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice ;; 

-secretariat şi arhivă ; 
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-întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate ; 

-colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 96 UNITĂłILE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 

“PAJURA” şi “VICTORIA”( cu sedilu în str. Caraiman nr. 33A)au  

următoarele atribuŃii : 

-aduc la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de asistenŃă şi 

protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei 

extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

-adoptă orice modificare legislativă apărută în domeniul persoanei 

vârstnice; 

-adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi AsistenŃă 

Persoane Vârstnice şi se subordonează acestuia; 

-respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

-răspund solicitărilor primate de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definite conform Lg. 17/2000 

privind asisteŃta socială a persoanelor vârstnice; 

-efectuează evaluări sociomedicale în vedera stabilirii gradului de 

dependenŃă pentru persoane vârstnice; 

-întocmesc şi implementează Planul de activitate al UnităŃii, care 

cuprinde: calendarul activităŃilor, scop şi cbiective, resurse 

allocate, responsabilităŃi, indicatori privind monitorizarea 

rezultatelor; 



 247

-încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal; 

-întocmesc dosarul personal al beneficiarului; 

-elaborează planul individualizat de îngrijire; 

-organizează şi coordonează reŃeaua de servicii sociomedicale 

prestate la domiciliul vârstnicilor; 

-monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu; 

-întocmesc documentaŃia necesară pentru reatestarea îngrijitorilor 

la domiciliu; 

-revizuiesc semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

-managerul de program întocmeşte fişa de evidentă a materialelor 

igienico-sanitare; 

-menŃin, actualizează şi transmit SCAPV, baza de date cu 

persoanele vârstnice ce beneficiază de servicii de îngrijire la 

domiciliu; 

-asigură îngrijitorilor necesarul de materiale igienico-sanitare 

pentru eficienŃa actului de îngrijire la domiciliu; 

-reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor benrficiari de servicii 

sociale comunitare; 

-elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de către 

îngrijitorii la domiciliu; 

-activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile persoanelor 

vârstnice; 

-secretariat şi arhivă; 
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 ART. 97 UNITATEA DE ASISTENłĂ ŞI CONSILIERE A 

PERS. VÂRSTNICE “O ALTĂ ŞANSĂ”( cu sediul în str.Caraiman 

nr. 33A) are următoarele atribuŃii: 

--aduce la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de asistenŃă 

şi protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei 

extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

-adoptă orice modificare legislativă apărută în domeniul persoanei 

vârstnice; 

-adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi AsistenŃă 

Persoane Vârstnice şi se subordonează acestuia; 

-respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

-răspunde solicitărilor priiate de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definite conform Lg. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

--întocmeşte şi implementează Planul de activitate al UnităŃii, care 

cuprinde: calendarul activităŃilor, scop şi cbiective, resurse alocate, 

responsabilităŃi, indicatori privind monitorizarea rezultatelor; 

-efectuează evaluări sociomedicale în vedera stabilirii gradului de 

dependenŃă pentru persoane vârstnice; 

-încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal; 

-întocmeşte dosarul personal al beneficiarului;  

-elaborează planul individualizat de îngrijire 

-dezvoltarea şi consolidarea programului de furnizare de servicii 

care să asigure accesul la îngrijire medicală a persoanelor 

dependente, prin acordarea de servicii medicale la domiciliu; 
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-monitorizează starea de sănătate şi evoluŃia persoanelor aflate în 

imposibilitatea de a-şi asigura îngrijire medicală, imobilizate, aflate 

în stare terminală 

-dezvoltă un program de recuperare medicală la domiciliu, care să 

răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o stare de dependenŃă 

temporară sau permanentă, în vedera valorificării la maximum a 

restantului funcŃional (persoane ce suferă de patologii neurologice-

post accident vascular, patologii ortopedice, post traumatice); 

-acordă servicii de kinetoterapie; 

-colaborează cu UnităŃile “Pajura” şi “Victoria” în vederea 

dezvoltării unui pachet integrat de servicii, respective acoperă 

nevoia de servicii medicale specializate şi recuperare medicală 

pentru ambele unităŃi; 

-asigură sustenabilitatea proiectului ”O Altă Şansă” derulat în 

perioada dec.2004-ian.2006 în cofinanŃare cu MMSSF; 

-întocmeşte raport anual privind modul de desfăşurare a 

activităŃilor specifice proiectului; 

-revizuieşte semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

-managerul de program întocmeşte fişa de evidenŃă a materialelor 

medico-sanitare; 

-monitorizează activitatea asistentelor medicale din cadrul 

FundaŃiei Crucea Alb-Galbenă care acordă servicii medicale 

specializate; 

-asigură achiziŃionarea materialelor medico-sanitare necesare în 

actul de îngrijire; 
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-întocmeşte,menŃine şi actualizează baza de date cu persoanele 

vârstnice ce beneficiază de servicii de recuperare şi medicale 

specializate; 

-colaborează cu medicii de familie au alte instituŃii medicale, 

abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenŃie eficiente; 

-reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor beneficiari de servicii 

medicale; 

-elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de către 

întreaga echipă ce acordă îngrijiri medicale la domiciliu; 

-secretariat şi arhivă;  

 

CAPITOLUL VII BUGET ŞI PATRIMONIU 

  

 ART. 98 Activitatea de asistenŃă socială şi protecŃie a 

peroanei adulte şi a copilului la nivelul sectorului 1 se finanŃează 

din următoarele surse:  

a)   bugetul de stat;  

b)   bugetul local al sectorului 1;  

c)   donaŃii, sponsorizări sau alte contribuŃii din partea persoanelor 

fizice sau juridice din Ńara şi din străinătate;  

d)   fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;  

e)   contribuŃia persoanelor beneficiare; 

f)   alte surse de finanŃare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 

 ART. 99 Patrimoniul DGASPC sector 1 este format din: 

a)   bunuri imobile proprietate publică date în administrare, în 

folosinŃă sau sub altă formă de Consiliul Local sector 1; 
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b)   bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 achiziŃionate 

din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile; 

c)    bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 primite cu titlu 

de donaŃie ori sponsorizare sau achiziŃionate din fonduri băneşti 

provenite din donaŃii şi sponsorizări; 

d)   bunuri mobile preluate sau achiziŃionate din sumele alocate din 

bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotarilor 

necesare funcŃioării; 

e)   bunuri mobile primite cu titlu de donaŃie sau sponsorizare ori 

achiziŃionate din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile, donaŃii sau sponsorizări. 

  

CAPITOLUL VIII COLABORARI CU INSTITUłII PUBLICE ŞI 

ORGANISME NEGUVERNAMENTALE 

 

 ART. 100 DGASPC sector 1 colaborează, în îndeplinirea 

atribuŃiilor ce îi revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primariei sectorului 1.  

 

 ART. 101 DGASPC sector 1 poate colabora, în situaŃii de 

interes reciproc, cu servicii similare din alte judeŃe şi din sectoarele 

municipiului Bucureşti, realizând inclusiv schimb de informaŃii utile 

privind situaŃia unor persoane aflate în dificultate ori a familiilor 

acestora şi convenŃii de colaborare în interes reciproc.  
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 ART. 102 DGASPC sector 1 colaborează şi cooperează în 

soluŃionarea unor segmente din activitatea de protecŃie a 

persoanei aflate în dificultate, pentru elaborarea şi implementarea 

în comun a unor programe şi proiecte de interes în domeniu cu 

Inspectoratul Şcolar , DirecŃia de sănătate publică, Inspectoratul 

general al PoliŃiei, DirecŃia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate 

Socială, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, 

Parchetele de pe lângă judecătoriile locale şi Tribunalul Bucureşti, 

precum şi cu alte autorităŃi sau instituŃii publice. 

 DGASPC sector 1 colaborează cu Autoritatea NaŃională 

pentru Persoanele cu Handicap şi cu Autoritatea NaŃională pentru 

ProtecŃia Copilului şi Familiei conform prevederilor legale.  

 

 ART. 103 În realizarea obiectivelor cuprinse în strategia 

locală, DGASPC sector 1, poate colabora, în condiŃiile legii,  şi cu 

organisme private autorizate care desfăşoară activitate în 

domeniul protecŃiei persoanei aflate în dificultate, cu organizaŃii 

neguvernamentale cu activităŃi în domeniu, române sau străine, cu 

reprezentanŃii cultelor religioase recunoscute de lege şi statul 

român, precum şi cu agenŃi economici. 
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CAPITOLUL IX RELAIIłLE FUNCłIONALE  

ÎNTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU  

AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 104 DirecŃiile, serviciile şi birourile D.G.A.S.P.C. Sector 

1 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul 

legal, a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competiŃie 

în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL X DISPOZIłII FINALE 

 

 ART. 105 Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 1 răspunde civil, 

penal sau administrativ, după caz, pentru neaducerea la 

îndeplinire a atribuŃiilor prevăzute în prezentul ROF şi în fişele de 

post, pentru abateri de la etica şi deontologia profesională 

 

 ART. 106 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a îndeplinii şi alte 

atribuŃii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac 

parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 

menite să concure la realizarea integrală a atribuŃiilor DirecŃiei, la 

îmbunătăŃirea activităŃii acesteia. 

 

 ART. 107 SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaŃia să 

asigure securitatea materialelor cu conŃinut secret, răspunzând de 

scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 
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 ART. 108 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 

sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii. 

 

 ART. 109 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se va difuza sub semnătura directorilor generali 

adjuncŃi, şefilor de servicii/birouri, complexe/centre din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, care vor asigura, sub semnătură, luarea la 

cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 Art. 110 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 150 din 29.05.2007 şi intră în vigoare de la data de 

aprobării. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1  

şi a reprezentanŃilor desemnaŃi de Sindicatul Sanitas din  

Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf.Luca” şi 

DGASPC Sector 1 să semneze Contractul colectiv de muncă 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 7/16.05.2007 a 

Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind aprobarea 

proiectului Contractului Colectiv de Muncă  încheiat la nivelul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 pentru anii 2007-2009; 

 Având în vedere adresa nr. 25/21.05.2007 a Sindicatului 

Sanitas din Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie “Sf. Luca” şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 
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 În temeiul prevederilor art. 12 şi ale art. 22, alin.(1) din 

Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, 

republicată; 

 Luând în considerare Legea nr. 53/2003-Codul Muncii şi 

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, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităŃile bugetare, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda 

în anul 2007 personalului bugetar salariat potrivit OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contreactual 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. 45, alin.(1) şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea 

nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se împuterniceşte Directorului General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

reprezentanŃi desemnaŃi de Sindicatul Sanitas din Spitalul de 

Bolnavi Cronici şi Geriatrie „Sf.Luca” şi DGASPC Sector 1 să 

semneze Contractul colectiv de muncă pentru anii 2007-2008, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în 

prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. 

 

 Art. 2. Prevederile Contractului Colectiv de muncă, aprobate  

potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data înregistrării la 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, respectiv DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre este redactată în 4 (patru) 

exemplare originale, un exemplar fiind necesar la DirecŃia de 

Muncă şi ProtecŃie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Management Economic, DirecŃia Resurse Umane, DirecŃia 
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Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 151/29.05.2007                  
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Anexa nr.1 la HCLS 1 nr.151/29.05.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Adrian Oghină 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE 

PENTRU PERIOADA 2007 - 2008 

 

Înregistrat la DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie - 

Municipiul Bucureşti cu nr. _________________________ 

 

PĂRłILE CONTRACTANTE 

 

 În temeiul Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Legii 53/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare, se încheie prezentul Contract Colectiv de 

muncă între părŃile contractante: 

 

1. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorul 1, în calitate şi denumită în continuare angajator, 

reprezentata legal prin Director General DănuŃ Ioan Fleaca  

şi 

 2. SalariaŃii reprezentaŃi de Sindicatul SANITAS din DGASPC 

Sectorul 1, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 54/2003 privind 

sindicatele, art.14 si art.18 alin (3) din Legea nr. 130/1996, 

republicată, a intervenit următorul contract colectiv de muncă la 

nivel de unitate: 

 

 1. Contractul Colectiv de Muncă, la nivel de instituŃie, 
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cuprinde printre altele drepturile şi obligaŃiile Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 şi ale salariaŃilor 

cu privire la condiŃiile de muncă din instituŃie. 

 2. Prezentul Contractul Colectiv de Muncă are ca scop, în 

principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaŃilor, 

promovarea unor relaŃii de muncă echitabile, de natură să asigure 

protecŃia socială a salariaŃilor, desfăşurarea corespunzătoare a 

activităŃii şi  obligaŃiile corelative cu privire la:  

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea 

contractului individual de muncă;  

condiŃiile de muncă şi protecŃia muncii;  

salarizarea şi alte drepturi salariale;  

timpul de muncă şi timpul de odihnă;  

alte măsuri de protecŃie socială a salariaŃilor, membri ai 

organizaŃiilor sindicale afiliate organizaŃiilor semnatare ale 

prezentului contract colectiv de muncă şi acordarea de facilităŃi 

acestora;  

formarea şi perfecŃionarea profesională;  

drepturile organizaŃiilor sindicale afiliate organizaŃiilor sindicale 

semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă;  

obligaŃiile salariaŃilor.  

 3. Prezentul Contractul Colectiv de Muncă produce efecte 

pentru toŃi salariaŃii actuali şi pentru cei nou angajaŃi. 

 4. (1) În sensul prezentului contract, termenul patron 

desemnează pe cel care angajează, denumit în continuare 

angajator: 
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Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 ; 

 

    (2) În sensul prezentului contract, termenul de unitate 

desemnează: 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

    (3) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului 

sindical şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, în conformitate cu 

legislaŃia internă şi în concordanŃă cu convenŃiile internaŃionale pe 

care România le-a ratificat.  

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. PărŃile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că 

sunt egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de 

muncă la nivel de unitate şi se obligă să respecte în totalitate 

prevederile acestuia. 

 

 Art. 2. (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie 

pentru perioada 2007-2008 şi işi produce efectele de la data 

aprobarii lui de catre Consiliul Local al Sectorului1 si înregistrării la 

DirecŃia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie - Municipiul 

Bucureşti. 

(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi 

produce efecte în DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului Sectorul 1, indiferent de forma de organizare, 

de provenienŃa capitalului, de modul de finanŃare şi de caracterul 

activităŃii. 

(3) 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 noi negocieri. 

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinŃă, în scris, 

celeilalte părŃi, negocierile cu privire la modificare vor putea începe 

după cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării, dar nu mai 

devreme de 48 de ore de la data solicitării acestei modificări.  

(3) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică, 

în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la 

data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenŃiei părŃilor. 

Modificările aduse contractului produc efecte numai pentru viitor. 

(4) 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/sau încetarea contractului colectiv de 

muncă au loc potrivit legii. 

 

 Art. 5. (1) Drepturile salariaŃilor prevăzute în prezentul 
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contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii 

altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementări 

legale.  

 (2) În situaŃiile în care, în privinŃa drepturilor ce decurg din 

prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale 

mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract. 

 

 Art. 6. (1) 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. 

(2)  La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, DGASPC 

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 contractul colectiv de muncă. 

 

 Art. 7. (1) PărŃile se obligă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, 

ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de 

muncă să nu promoveze şi să nu susŃină acte normative a căror 

adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din 

contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea 

au fost încheiate, potrivit legii.  
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   (2) PărŃile garantează respectarea prevederilor Legii nr. 54/2003 

şi ale prezentului contract colectiv de muncă în cazul în care se 

iniŃiază acte normative ce privesc relaŃiile de muncă. 

 Art. 8. În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi 

prevăzute în prezentul contract, instituŃia va face demersuri pentru 

a asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, 

precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia. 

 

 Art. 9. Modificările aduse contractului colectiv de muncă 

produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării lor la 

Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei.  

 

 Art. 10. (1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de 

muncă se face potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 (2) Dacă nu se realizează consensul, părŃile se pot adresa 

instanŃelor judecătoreşti.  

 

 Art. 11. Prevederile prezentului contract colectiv de muncă 

la nivel de unitate sunt minime şi obligatorii pentru angajator. 

 

 Art. 12. (1) Pentru soluŃionarea pe cale amiabilă a litigiilor 

intervenite cu ocazia aplicării prevederilor prezentului contract 

colectiv de muncă se va constitui comisia paritară la nivel de 

unitate. 

 (3) Angajatorul şi Sindicatul semnatari ai prezentului contract 

colectiv de muncă sunt obligaŃi să se consulte şi să se informeze 
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reciproc în toate situaŃiile referitoare la relaŃiile de muncă.  

(4) Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul 

comisiilor paritare constituite. 

  Art. 13. (1) Declanşarea procedurii prevăzute la art. 12 nu 

constituie un impediment pentru sesizarea instanŃei de judecată de 

către persoana fizică care se consideră prejudiciată.  

(2) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară împiedică 

sesizarea instanŃei de judecată, iar dacă sesizarea a avut loc, 

judecata încetează prin nelucrare. 

 

  Art. 14. (1) La cererea uneia dintre părŃile semnatare, în 

cazul apariŃiei unor modificări legislative, părŃile vor proceda la 

renegocierea unor clauze, după caz.  

(2) La cererea uneia dintre părŃile semnatare, în cazul apariŃiei 

unor drepturi şi obligaŃii suplimentare ale salariaŃilor, prezentul 

contract colectiv de muncă va fi pus în concordanŃă cu modificările 

survenite în contractul colectiv de muncă la nivel naŃional.  

(3) Orice clauză care presupune acordarea de drepturi băneşti va 

fi negociată de părŃile semnatare ale prezentului contract, în 

vederea modificării şi evidenŃierii corespunzătoare a bugetului 

destinat organizării şi funcŃionări institutiei publice. 

 

CAPITOLUL II 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS 

 

 Art. 15. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul 

îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. 
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 Art. 16. (1) Pentru salariaŃii angajaŃi cu normă întreagă, 

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 

de ore pe săptămână. 

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, 

conducerea instituŃiei şi reprezentanŃii Sindicatului semnatari ale 

prezentului contract colectiv de muncă vor purta negocieri pentru a 

stabili program flexibil de lucru şi modalităŃi de aplicare a acestuia. 

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităŃii nu 

există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de 

lucru (ex. activităŃile de pază, activităŃile desfaşurate de personalul 

de îngrijire, asistenŃă, supraveghere, etc.) se pot stabili forme 

specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un 

program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiŃia ca media 

lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să 

fie anunŃat cu o săptămână înainte. 

(4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile 

prevăzute în contractul colectiv de muncă. 

 

 Art. 17. 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 

care lucrează în astfel de situaŃii se acordă proporŃional cu timpul 

lucrat. 

 

 Art. 18. (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul 
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săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, 

cu două zile de repaus.  

 

(2) În funcŃie de specificul unităŃii sau al muncii prestate, se poate 

opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu 

respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe 

săptămână.  

 

 Art. 19. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu 

poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.  

(2) Prin excepŃie, durata timpului de muncă poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, care includ şi orele suplimentare, 

cu condiŃia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de 

referinŃă de o lună caracteristică, să nu depăşească 48 de ore pe 

săptămână.  

(3) La stabilirea perioadelor de referinŃă prevăzute la alin. (2) nu se 

iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaŃiile de 

suspendare a contractului individual de muncă.  

 

 Art. 20. (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în 1 

sau 2 schimburi, în unităŃi cu activitate de 5 zile pe săptămână, 

beneficiază de repaus săptămânal sâmbătă şi duminică.  

   (2) Suspendarea repausului săptămânal al salariaŃilor 

membrii ai Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de 

muncă se poate dispune numai în scris şi cu avizul 

reprezentanŃilor  sindicatului, semnatar al prezentului contract 
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colectiv de muncă.  

 

 

 Art. 21. (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru 

în cadrul săptămânii de lucru este stabilit prin regulamentul intern 

al institutiei. 

   (2) Programul de lucru inegal poate funcŃiona numai dacă este 

specificat expres în contractul individual de muncă. 

 

 Art. 22.Angajatorul are obligaŃia de a Ńine evidenŃa orelor de 

muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului 

această evidenŃă ori de câte ori este solicitată. 

 

 Art. 23.(1) Munca prestată în afara duratei normale a 

timpului de muncă săptămânal este considerată muncă 

suplimentară.  

    (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul 

salariatului, cu excepŃia cazului de forŃă majoră sau pentru lucrări 

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinŃelor unui accident.  

   (3) Durata maximă de muncă suplimentară pe parcursul unei 

luni este de 32 de ore, dar nu mai mult de 360 de ore anual.  

    (4) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face 

numai pentru încadrarea în timpul de muncă de maximum 48 de 

ore pe săptămână şi numai dacă lipsa persoanei respective nu 

afectează bunul mers al activităŃii la locul său de muncă.  
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    (5) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp 

decât cea prevăzută la alin. (3) implică, obligatoriu, angajarea altei 

persoane cu contract individual de muncă cu timp parŃial.  

(6) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de 

către personalul contractual încadrat în funcŃii de execuŃie sau de 

conducere este considerată muncă suplimentară şi se 

compensează cu timpul liber corespunzător. În cazul în care 

compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu 

a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, 

orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor 

aplicat la salariul de bază, după cum urmează: 

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a 

duratei normale a zilei de lucru; 

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele 

lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, 

în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. 

(7) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi 

prestată şi sporurile prevăzute la alin. (6) se pot plăti numai dacă 

efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără 

a se depăşi 360 de ore anual. 

(8) La locurile de muncă la care durata normala a timpului de lucru 

a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului 

de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaŃii cu 

totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber 

corespunzător. 

(9) SalariaŃii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani pot 

beneficia de reducerea programului cu ½ norma, fără a le fi 



 270

afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Drepturile 

salariale se acordă proporŃional cu timpul efectiv lucrat. Timpul în 

care au lucrat în aceste condiŃii se consideră, la calculul vechimii în 

muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.  

MUNCA ÎN TIMPUL NOPłII 

 

 Art. 24. Se consideră muncă prestată în timpul nopŃii munca 

prestată în intervalul cuprins între orele 22,00-6,00, cu posibilitatea 

abaterii cu o oră în plus sau în minus faŃă de aceste limite, în 

cazuri excepŃionale. 

 

 Art. 25. Pentru persoanele al căror program de lucru se 

desfăşoară  pe timpul nopŃii, durata timpului de muncă este mai 

mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul 

zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. 

 

 Art. 26. (1) SalariaŃii care urmează să desfăşoare cel puŃin 3 

ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit 

înainte de începerea activităŃii şi după aceea periodic. 

(2) SalariaŃii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de 

sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuŃi la 

o muncă de zi pentru care sunt apŃi. 

(3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi 

obligate să presteze muncă de noapte. 

 

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE 
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 Art. 27. (1) Se consideră sărbători legale şi sunt zile de 

repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi religioase, după 

cum urmează: 

1 şi 2 ianuarie; 

Prima şi a doua zi de Paşti; 

1 Mai; 

1 Decembrie; 

Prima şi a doua zi de Crăciun  

2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, 

declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele 

creştine, pentru persoanele aparŃinând acestora. 

Zile de repaus – sâmbăta şi duminica 

(2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu 

se iau în calculul concediului de odihnă. 

(3) Pentru realizarea unor punŃi din ajunul sărbătorilor, cu avizul 

reprezentanŃilor Sindicatelor semnatare ale prezentului contract 

colectiv de muncă, se poate hotărî recuperarea  unor zile 

lucrătoare premergătoare sărbătorilor, munca respectivă nefiind 

considerată muncă suplimentară. 

 

 Art. 28. (1) SalariaŃii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la 

un concediu de odihnă plătit, în condiŃiile legii. 

Concediul de odihna se acordă în funcŃie de vechimea în muncă, 

după cum urmează: 

până la 10 ani – 21 de zile lucrătoare, 
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peste 10 ani – 25 de zile lucrătoare 

    (3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice 

convenŃie prin care se renunŃa total sau în parte la dreptul la 

concediul de odihnă este interzisă.  

   (4) Concediul de odihna poate fi efectuat in tranşe, din care 

una de minimum 15 zile lucratoare. Ultima parte va trebui acordată 

şi luată până la sfarşitul anului în curs.  

   (5) In 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, 

instituŃia publică este obligată sa acorde concediu de odihnă 

neefectuat, până la sfârşitul anului urmator. 

 (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. 30. Salariatul chemat în scris din concediu de 

conducerea instituŃiei are dreptul la o compensaŃie care constă din: 
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- 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. 

 

 Art. 31. În cazul în care ambii soŃi lucrează în aceeaşi 

instituŃie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi 

perioadă. 

 

 Art. 32. 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. 33. În cazul în care unui salariat i se desface contractul 

de muncă din motive imputabile acestuia după efectuarea 

concediului, instituŃia va reŃine din ultimele drepturi băneşti sumele 

cuvenite.   

 

 Art. 34. (1) SalariaŃii încadraŃi în grade de invaliditate, 

nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până 

la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 3 

zile lucrătoare. (2)SalariaŃii care îşi desfăşoară activitatea în 
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condiŃii vătămătoare sau periculoase în cadrul centrelor 

rezidenŃiale care oferă servicii sociale din cadrul DGASPC Sector 

1 beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 5 zile 

lucrătoare. 

 Art. 35. (1) La plecarea în concediu salariaŃii au dreptul la 

indemnizaŃia de concediu, calculată potrivit legii. 

 (2) IndemnizaŃia de concediu se plăteşte, la cerere, înainte 

de plecarea în concediu.  

 

 Art. 36. La plecarea în concediul de odihnă, salariaŃii 

beneficiază de o primă de vacanŃă egală cu salariul de bază din 

luna anterioară plecării în concediu. prima de vacanŃă se plăteşte 

înainte de plecarea în concediul de odihnă. În cazul fracŃionării 

concediului de odihnă, prima de vacanŃă se plăteşte o singură 

dată, la cererea salariatului. 

 

 Art. 37. În afara concediului de odihnă, salariaŃii au dreptul 

la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente 

familiale deosebite: 

 - căsătoria salariatului - 5 zile; 

 - naşterea sau adopŃia unui copil - 5 zile; 

 - căsătoria unui copil - 3 zile; 

 - decesul soŃului sau al unei rude sau afin de pâna la gradul II a 

salariatului - 3 zile; 

 - donatorii de sânge – conform legii; 

 - la schimbarea locului de muncă, în cadrul aceleaşi unităŃi, cu 



 275

schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile ; 

 - control medical anual- 1 zi lucrătoare. 

 

 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ 

 

 Art. 38. Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în 

condiŃiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaŃii 

personale. 

 

 Art. 39. (1) SalariaŃii care urmează diverse programe de 

formare profesională sau care îşi continuă studiile pot beneficia, la 

cerere, de concedii de studii, potrivit legii. 

(2) În cazul în care salariaŃii fac dovada ca urmează cursuri de 

studii/programe de perfecŃionare, concediul de studii fara plata se 

poate contracta anual, integral sau fractionat, in limita prevazuta 

de lege. 

Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, 

altele decât cele prevăzute anterior, pe durate stabilite prin acordul 

parŃilor, in conditiile legii. 

 

ÎNVOIRI 

CAPITOLUL V 

 

 Art. 40. (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, 

până la 1 zi, de catre seful ierarhic, cu posibilitatea de recuperare, 
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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. 

(2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul 

efectiv lucrat. 

 

CAPITOLUL III 

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI 

 

 Art. 41. (1)Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaŃiile, 

sporurile şi alte adaosuri la acesta. 

(2) Plata salariilor se face odată pe lună. 

(3)SalariaŃii care deŃin funcŃii de conducere vor beneficia de 

indemnizaŃii de conducere, conform prevederilor legale.  

 

 Art. 42. SalariaŃii DGASPC 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% 



 277

 - între 10 şi 15 ani       15% 

 - între 15 şi 20 ani       20% 

 - peste 20 ani       25% 

  

Art. 43. SalariaŃii DGASPC Sector 1 beneficieaza de un spor 

la salariul de baza ce se acorda pentru activitati care se 

desfăşoară în condiŃii vătămătoare sau periculoase, în condiŃiile 

prevăzute de lege, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

 

 Art. 44. Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului 

de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile 

nelucrătoare, salariaŃii instituŃiei au dreptul la recuperare sau la 

plata majorată cu sporul prevăzut de lege dacă orele suplimentare 

efectuate nu au fost  recuperate. 

 

 Art. 45. (1) 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. 

 (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea 

salariu), conform legislaŃiei în vigoare. 

 (3) Pentru rezultate deosebite obŃinute în activitatea 

desfăşurată, personalul din cadrul DGASPC Sector 1 poate primi 

un salariu de merit, în condiŃiile legii. 

 

 Art. 46. (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaŃilor se 

plătesc înaintea oricăror obligaŃii băneşti ale unităŃii.  

    (2) În caz de desfiinŃare a unităŃii, salariaŃii au calitatea de 
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creditori privilegiaŃi şi drepturile lor băneşti constituie creanŃe 

privilegiate, iar acestea vor fi plătite integral, înainte ca ceilalŃi 

creditori să-şi revendice cota-parte. 

 Art. 47. Angajatorul 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 IV 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

 Art. 48. PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii 

perfecŃionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaŃi. 

 

 Art. 49. 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. 50. În cazul în care un salariat identifică un curs de 

formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un 

terŃ, conducerea instituŃiei va analiza cererea, rămânând la 

aprecierea acesteia dacă şi în ce condiŃii va suporta 

contravaloarea cursului, iar pentru salariaŃii membri ai sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, cererea va fi 

analizată cu consultarea reprezentanŃilor acestora. 
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 Art. 51. Modalitatea concretă de formare profesională, 

drepturile şi obligaŃiile părŃilor, durata formării precum şi orice 

aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaŃiile 

contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat 

cheltuielile ocazionate de formarea sa profesională se stabilesc 

prin acordul părŃilor şi fac obiectul unui act adiŃional la contractul 

individual de muncă. 

 

 Art. 52. 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 

termenului prevăzut în actul adiŃional. 

 

  Art. 53. (1) Prin termenul de formare profesională se 

înŃelege orice procedură prin care un salariat dobândeşte o 

calificare, se specializează sau se perfecŃionează şi pentru care 

obŃine o diplomă sau un certificat care atestă aceste situaŃii, 

eliberat de instituŃiile abilitate conform legislaŃiei în vigoare.  

   (2) Dobândirea unei specialităŃi şi/sau lărgirea domeniului de 

competenŃă a personalului de specialitate se fac potrivit 

reglementărilor în vigoare.  

   (3) Activitatea de formare şi perfecŃionare profesională 

cuprinde şi domeniul relaŃiilor de muncă, management, dreptul la 

asociere şi libertăŃile sindicale şi patronale.  

    (4) PărŃile convin asupra necesităŃii şi obligativităŃii 

perfecŃionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaŃi, inclusiv 
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a liderilor sindicali scoşi din producŃie.  

    (5) Formarea profesională a salariaŃilor va fi organizată şi 

suportată pe cheltuiala angajatorului (unităŃii) în limita sumelor 

prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaŃie.  

  

Art. 54. (1) Formarea profesională a salariaŃilor are 

următoarele obiective principale:  

    a) adaptarea salariatului la cerinŃele postului sau ale locului 

de muncă;  

   b) obŃinerea unei calificări profesionale;  

   c) actualizarea cunoştinŃelor şi deprinderilor specifice 

postului şi locului de muncă şi perfecŃionarea pregătirii 

profesionale pentru ocupaŃia de bază;  

    d) reconversia profesională determinată de restructurări 

socio-economice;  

    e) dobândirea unor cunoştinŃe avansate, a unor metode şi 

procedee moderne, necesare pentru realizarea activităŃilor 

profesionale;  

    f) prevenirea riscului şomajului;  

   g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.  

    (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinŃelor se fac 

pe baza standardelor ocupaŃionale.  

 

    Art. 55. Formarea profesională a salariaŃilor se poate realiza 

prin următoarele forme:  

    a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau 

de către furnizorii de servicii de formare profesională din Ńară sau 

din străinătate;  
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    b) stagii de adaptare profesională la cerinŃele postului şi ale 

locului de muncă;  

    c) stagii de practică şi specializare în Ńară şi în străinătate;  

   d) ucenicie organizată la locul de muncă;  

    e) formare individualizată;  

   f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi 

salariat.  

 

OBLIGAłII ŞI RESPONSABILITĂłI 

 

 Art. 56. Salariatii DGASPC Sector 1 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. 57. Salariatii DGASPC Sector 1 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. 58. Salariatii DGASPC Sector 1 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 
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un mod imparŃialitatea lor în exercitarea atribuŃiilor ce le revin. 

 

 Art. 59. (1) Orice salariat al DGASPC Sector 1 , indiferent de 

funcŃia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a 

sarcinilor ce îi sunt încredinŃate, conform fişei postului. El este 

obligat să se conformeze dispoziŃiilor date de superiorii ierarhici 

cărora le sunt subordonaŃi, cu excepŃia cazurilor în care apreciază 

că aceste dispoziŃii sunt ilegale. În asemenea cazuri, refuzul 

trebuie motivat în scris, iar dacă salariatul 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. 

 (2) Personalul cu funcŃii de conducere răspunde pentru 

dispoziŃiile pe care le dă angajaŃilor din subordine.  

 

 Art. 60. SalariaŃii DGASPC Sector 1 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. 61. Salariatilor DGASPC Sector 1 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. 62. SalariaŃilor care deŃin funcŃii de execuŃie le este 

interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în 

competenŃa lor, ori să intervină pentru soluŃionarea acestor cereri. 
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 Art. 63. SalariaŃii DGASPC Sector 1 au datoria să furnizeze 

publicului, în cadrul serviciului, informaŃiile cerute, dar numai cele 

care se referă la profilul sectorului în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

 

 Art. 64. SalariaŃii DGASPC Sector 1 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. 65. Prin întregul lor comportament şi prin Ńinută, 

angajaŃii DGASPC Sector 1 sunt obligaŃi să se arate demni de 

consideraŃia şi încrederea pe care o impune poziŃia lor oficială şi 

să se abŃină de la orice acte de natură să compromită prestigiul 

funcŃiei pe care o deŃin, precum şi al instituŃiei. 

 

CAPITOLUL VI 

CONDIłIILE DE MUNCĂ, SECURITATEA MUNCII 

ŞI PROTECłIA SOCIALĂ 

 

 Art. 66. PărŃile se obligă să depună toate eforturile pentru 

aplicarea riguroasă a sistemului instituŃionalizat prin legislaŃia în 

vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiŃiilor de 

muncă. 
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 Art. 67. Conducerea DGASPC Sector 1 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, prin 

consultare cu Sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv 

de muncă se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare 

compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit 

organigramei. 

 

 Art. 68.  (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 permanentă 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, iar pentru membrii sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă, cu consultarea acestora. 

 (3) Normele de muncă exprimate în sfere de atribuŃii şi 

sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm normal de 

lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă 

care să nu conducă la oboseala excesivă a salariaŃilor. 

Conducerea DGASPC Sector 1 va asigura condiŃiile necesare 

realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul 

programului zilnic de muncă stabilit. 
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 (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 DGASPC Sector 1 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. 69. Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă 

normale şi locuri de muncă cu condiŃii deosebite, stabilite potrivit 

reglementărilor legale. 

 

 Art. 70. În funcŃie de numărul de personal şi structura 

stabilita, conducerea DGASPC Sector 1 are obligaŃia să asigure 

bunurile şi condiŃiile necesare (spaŃiu, mobilier, birotică, aparatură, 

consumabile) pentru buna desfăşurare a activităŃii. 

 

 Art. 71. Conducerea DGASPC Sector 1, împreună cu 

sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă 

stabilesc programul normal de lucru astfel: de luni până joi inclusiv 

între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00. 
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 Art. 72. Conducerea DGASPC Sector 1 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 

prestatorul de servicii de paza si protectie cu care are relatii 

contractuale avand acest obiect. 

 

 Art. 73. Angajatorul este obligat, 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. 

 

    Art. 74. În cazul în care au fost aprobate masuri de reducere 

a activităŃii ori de reorganizare a institutiei,angajatorul are obligaŃia 

de a comunica în scris celor în cauză:  

    a) durata de preaviz;  

    b) dacă le oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea 

într-o formă de calificare sau reorientare profesională;  

adresa înaintată la AgenŃia Municipală de Ocupare a ForŃei de 

Muncă. 

 

 Art. 75. (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, 

după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinŃate, 

măsurile vor afecta, în ordine:  

    a) persoanele care cumulează două sau mai multe funcŃii, 

precum şi cele care cumulează pensia cu salariul;  
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    b) persoanele care îndeplinesc condiŃiile de pensionare 

pentru limita de vârstă;  

    c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la 

cerere;  

    d) persoanele care au avut abateri disciplinare;  

    e) persoanele care desfăşoară activitate privată, fără a fi 

îngrădit dreptul constituŃional la muncă al persoanei respective.  

    (2) Pentru luarea măsurilor de desfacere a contractelor 

individuale de muncă, vor fi avute în vedere următoarele criterii:  

    a) dacă măsura afectează doi soŃi care lucrează în aceeaşi 

unitate, se desface contractul individual de muncă al salariatului cu 

venitul cel mai mic;  

    b) măsura să afecteze în ultimul rând femeile care au în 

îngrijire copii, bărbaŃii văduvi sau divorŃaŃi care au în îngrijire copii, 

precum şi salariaŃii care mai au 3 ani până la pensionare, la 

cererea lor.  

În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă 

ar afecta un salariat care urmează un curs de calificare, reprofilare, 

specializare sau de perfecŃionare a pregătirii profesionale, acesta 

având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activităŃii pe o 

anumită perioadă de timp, administraŃia nu-i va putea solicita 

despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea 

termenului.  

 

 Art. 76. (1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea 

într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a 
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contractului individual de muncă al categoriilor de salariaŃi 

menŃionate în contract, are obligaŃia să anunŃe în scris despre 

aceasta organizaŃia sindicala semnatara a prezentului contract şi 

să facă publică măsura prin mass-media, salariaŃii având obligaŃia 

prezentării pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data 

anunŃului.  

    (2) Angajatorul răspunde pentru prejudicii aduse 

persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectării prevederilor 

alin. (1).  

    (3) În caz de modificare a profilului unităŃii, salariaŃii membri 

ai organizaŃiilor sindicale semnatare ale prezentului contract 

colectiv de muncă au dreptul de a rămâne la acelaşi loc de muncă, 

după caz, compatibil cu specificul unităŃii.  

    Art. 77. SalariaŃii care se pensionează pentru limită de 

vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului contract 

colectiv de muncă.  

 

    Art. 78. (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii 

sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia 

următoarele măsuri:  

    a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă 

într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, 

normele de protecŃie a muncii care nu au fost respectate, 

persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancŃiunile 

aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor 

accidente şi înregistrarea accidentului;  
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    b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-

verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.  

    (2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a 

factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de 

muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe 

sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să 

comunice Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de 

muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcŃiilor de 

sănătate publică judeŃene şi a Municipiului Bucureşti apariŃia 

acestor boli.  

    (3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi 

redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist 

şi, după caz, al sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă, pentru salariaŃii membri  ai acestora.  

   (4) ReprezentanŃii organizaŃiei sindicale vor urmări 

respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul 

nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 

SECURITATEA MUNCII 

 

 Art. 79. (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. 
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 (2) Conducerea instituŃiei va lua măsurile prevăzute de 

Legea privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006, 

astfel încât să asigure condiŃii de muncă la nivelul parametrilor 

minimali prevăzuŃi în normele de protecŃia muncii. 

 (3) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa cadrul 

organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecŃionarea 

profesională a salariaŃilor cu privire la normele de protecŃie a 

muncii, sanatate si securitate in munca. 

 (4) Conducerea DGASPC Sector 1  are obligaŃia, conform 

normelor legale în vigoare, să asigure prin bugetul propriu 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 DGASPC Sector 1  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); 

 c) verificarea periodică a instalaŃiilor electrice, de încălzire şi 

a aparaturii de birou; 

 d) echipamentul de protecŃia muncii necesar, atat pentru 

sezonul rece cat si pentru perioada de vara, pentru personalul care 

are obligatia purtarii acestuia, prin procurarea echipamentelor 

prevăzute de normele legale în vigoare; 
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 e) materiale igienico-sanitare, conform normelor de protecŃia 

muncii în vigoare şi cu încadrare în fondurile alocate in acest sens. 

     (6) DGASPC Sector 1 va asigura amenajarea şi întreŃinerea 

corespunzătoare a instalaŃiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a 

instalaŃiilor sanitare etc. 

 

 Art. 80. (1) DGASPC Sector 1 are obligaŃia să asigure 

securitatea şi sănătatea salariaŃilor în toate aspectele legate de 

muncă si raspunde de organizarea acestei activitati.  

    (2) Dacă contractează personal sau servicii exterioare, 

aceasta nu exonerează angajatorul de răspundere în acest 

domeniu.  

    (3) Măsurile privind sănătatea si securitatea în muncă nu pot 

să determine, în nici un caz, obligaŃii financiare pentru salariaŃi.  

 

    Art. 81. (1) Normele şi normativele de protecŃie a muncii pot 

stabili:  

    a) măsuri generale de protecŃie a muncii pentru prevenirea 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor 

angajatorilor;  

    b) măsuri de protecŃie a muncii, specifice pentru anumite 

profesii sau anumite activităŃi;  

    c) măsuri de protecŃie specifice, aplicabile anumitor categorii 

de personal;  

   d) dispoziŃii referitoare la organizarea şi funcŃionarea unor 

organisme speciale de asigurare a securităŃii şi sănătăŃii în muncă.  
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   (2) Normele şi normativele specifice de protecŃie a muncii la 

nivelul unităŃii vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.  

 

    Art. 82. (1) DGASPC Sector 1 are obligaŃia să organizeze 

instruirea salariaŃilor săi în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 

muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalităŃi specifice, 

strabilite de comun acord de către angajator împreună cu 

Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă, reprezentanŃii 

salariaŃilor şi ai sindicatului, semnatari ai prezentului contract 

colectiv de muncă. 

(2) Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaŃi, ai 

celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor 

care îşi reiau activitatea după o întrerupere de 6 luni. In toate 

aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea 

efectivă a activităŃii. În cadrul propriilor responsabilităŃi, angajatorul 

va lua măsurile necesare pentru protejarea securităŃii şi sănătăŃii 

salariaŃilor, inclusiv pentru activităŃile de prevenire a riscurilor 

profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea 

în aplicare a organizării protecŃiei muncii şi mijloacelor necesare 

acesteia. Instruirea este obligatorie şi în situaŃia în care intervin 

modificări ale legislaŃiei în domeniu.  

    (3) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor 

prevăzute la alin. (1) se va Ńine seama de următoarele principii 

generale de prevenire:  

    a) evitarea riscurilor;  

    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  
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    c) combaterea riscurilor la sursă;  

   d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte 

proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi 

metodelor de muncă şi de producŃie, în vederea atenuării, cu 

precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a 

reducerii efectelor acestora asupra sănătăŃii;  

    e) luarea în considerare a evoluŃiei tehnicii;  

    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este 

periculos sau cu ceea ce este mai puŃin periculos;  

    g) planificarea prevenirii;  

    h) adoptarea măsurilor de protecŃie colectivă cu prioritate 

faŃă de măsurile de protecŃie individuală;  

aducerea la cunoştinŃa salariaŃilor a instrucŃiunilor 

corespunzătoare.  

 

 Art. 83.(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităŃii de 

asigurare a sănătăŃii şi securităŃii în muncă.  

    (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă angajatorul se consultă cu sindicatul, precum şi cu 

comitetul de securitate şi sănătate în muncă.       

 

    Art. 84. (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel 

încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaŃilor.  

   (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al 

stării materialelor, utilajelor şi substanŃelor folosite în procesul 

muncii, în scopul asigurării sănătăŃii şi securităŃii salariaŃilor.  
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   (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiŃiilor de 

acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru 

crearea condiŃiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi 

pentru evacuarea salariaŃilor în situaŃii speciale şi în caz de pericol 

iminent.  

 

    Art. 85. (1) Pentru asigurarea securităŃii şi sănătăŃii în 

muncă instituŃia abilitată prin lege poate dispune limitarea sau 

interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu 

orice titlu a substanŃelor şi preparatelor periculoase pentru 

salariaŃi.  

    (2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de 

medicină a muncii, să impună angajatorului să solicite 

organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra 

unor produse, substanŃe sau preparate considerate a fi 

periculoase, pentru a cunoaşte compoziŃia acestora şi efectele pe 

care le-ar putea produce asupra organismului uman. 

 

 Art. 86. 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 

corespunzătoare scopului pentru care au fost contractate şi să le 

întreŃină într-o perfectă stare de utilizare; 

d) să anunŃe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când 
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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) locurile special amenajate 

pentru fumat .  

 

 Art. 87. (1) Conducerea DGASPC Sector 1 va organiza la 

angajare şi, ulterior, periodic o data 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. 

(2) Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de 

examinare se vor suporta conform legii. 

    (3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de 

către angajator.  

(4) La nivelul unităŃilor se pot asigura şi alte prestaŃii medico-

sanitare, existente in unitate, pentru salariaŃi.  

(5) Examinarea medicală a salariaŃilor la angajare si ulterior o data 

pe an se face de către unităŃile sanitare de specialitate acreditate 

conform legislatiei in vigoare. 

 

 Art. 88. (1) Contravaloarea şi întreŃinerea echipamentului de 

protecŃie se suportă integral de către angajator. CondiŃiile concrete 

şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecŃie se fac 

conform normativului intern aprobat de catre Colegiul Director al 

DGASPC Sector 1 cu avizul reprezentanŃilor Sindicatului semnatar 

al prezentului contract colectiv de muncă. 
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(2) La nivel de institutie se vor stabili parametrii de microclimat 

necesari, urmăriŃi la fiecare loc de muncă în vederea luării 

măsurilor de protecŃia muncii specifice, precum şi programul de 

control al realizării măsurilor stabilite. 

 

MĂSURI DE PROTECłIE SOCIALĂ 

 

 Art. 89. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sectorul 1 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 de 

medicina muncii, în funcŃie de posibilităŃile instituŃiei şi de 

pregătirea salariatului. 

 

 Art. 90. (1) Pentru asigurarea unei Ńinute decente, salariaŃii 

DGASPC Sector 1 care îşi desfăşoară activitatea în 

compartimentele organizate în cadrul DirecŃiei pentru ProtecŃia 

Copilului, cu excepŃia structurilor rezidenŃiale (centre de 

plasament, complexe sociale de servicii, case de tip familial, centre 

de zi, şi altele asemenea), DirecŃia pentru ProtecŃia Persoanei şi 

Familiei, cu excepŃia structurilor rezidenŃiale (complexe sociale de 

servicii, centre de zi, centre de îngrijire şi asistenŃă, şi altele 

asemenea), DirecŃia Juridic, Contencios şi Resurse Umane, 

DirecŃia Economică, DirecŃia AchiziŃii Publice, Administrare 

Patrimoniu, DirecŃia Prevenire, DirecŃia Centrul Comunitar 

„Caraiman”, cu excepŃia cabinetelor medicale, salariaŃii care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Strategii, Proiecte, 
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Programe, Biroul Imagine, Informare şi RelaŃii Publice, Biroul 

Implementare Standarde HACCP, Serviciul UrgenŃe, Biroul 

UrgenŃe Persoane Adulte, Biroul Audit, Serviciul Corp Control, 

Serviciul Registratură, Serviciul Prevenire, ProtecŃia şi P.S.I., 

precum şi conducătorii structurilor rezidenŃiale arătate anterior vor 

beneficia trimestrial de o sumă de reprezentare echivalentă cu 

salariul de bază al fiecărui salariat 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 pânî în luna în care se efectuează plata: 

-salariaŃii care au desfăşurat activitate numai o parte din perioada 

anterioară plăŃii, vor primi o suma proporŃională cu perioadă de 

timp efectiv lucrată până în luna în care se efectuează plata. 

(2) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru Ńinuta decentă a 

salariaŃilor care beneficiază de aceste drepturi băneşti în baza 

unor acte normative speciale sau în baza unor acorduri sau 

contracte de muncă. 

(3) Nu se vor plăti sume de reprezentare pentru Ńinuta decentă a 

salariaŃilor încadraŃi în posturile de : asistent maternal profesionist, 

asistent personal, asistent personal profesionist, îngrijitor la 

domiciliu, muncitor calificat, muncitor necalificat, referent-

administrator, inspector-administrator, referent-educător din cadrul 

centrelor rezidenŃiale, medic, asistent medical, farmacist, asistent 

farmacie, infirmieră. 
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(4) Fiecare salariat va completa şi semna o declaraŃie pe proprie 

răspundere din care să rezulte că sumă prevăzută la alin. (1) a fost 

folosită în scopul pentru care a fost acordată. 

 

 Art. 91. (1) Pe perioada de valabilitate a prezentului contract 

colectiv de muncă şi cu înscrierea în alocaŃiile bugetare, salariaŃii 

DGASPC Sector 1 vor beneficia cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi 

de Crăciun de o primă de sărbători echivalentă cu salariul de bază 

al fiecărui salariat din luna anterioară acordării. 

(2) Aceste drepturi se plătesc salariaŃilor care au desfăşurat 

activitate cel puŃin 6 luni în cadrul instituŃiei anterior acordării 

acestor prime. 

(3) 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. 92. (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de 

maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, relatiile 

de munca nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din iniŃiativa 

salariatului în cauză. 

(2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în 

vârstă de până la 2, respectiv 3 ani, salariaŃii interesaŃi pot 

beneficia de încă 1 (unu) an concediu fără plată. În perioada în 

care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i 

se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor 
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putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe 

durată determinată. 

 

 Art. 93. 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. 94. Stabilirea măsurilor privind condiŃiile de muncă, 

sănătatea şi securitatea muncii şi buna funcŃionare a instituŃiei vor 

fi stabilite de către conducerea instituŃiei şi reprezentanŃilor 

sindicatului semnatar ai contractului colectiv de muncă.  

 

 Art. 95. (1) În cazul decesului salariatului, familia acestuia va 

beneficia, pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un 

ajutor financiar în cuantumul a două salarii de baza ale salariatului. 

(2) In cazul decesului salariatului, urmare unui accident de muncă, 

ajutorul financiar prevăzut la art. (1) va fi în cuantumul a trei salarii 

de bază ale salariatului. 

 

MUNCA ŞI PROTECłIA FEMEILOR 

 

 Art. 96. (1) Femeile au dreptul, conform convenŃiilor 

internaŃionale şi reglementărilor naŃionale, la tratament egal cu 

bărbaŃii în situaŃii egale sau comparabile. 

(2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în 

contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule. 

 Art. 97. (1) La angajare femeile au dreptul la tratament 
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nediscriminatoriu. 

(2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcŃie de 

pregătire şi competenŃă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la 

promovare. 

 

 Art. 98. (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de 

sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităŃi, decât cu 

acordul acestora. 

(2) 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 

(una) zi decât cu acordul lor. 

 

 Art. 99. (1) În anumite situaŃii, prevăzute de legislaŃia în 

vigoare, femeile au dreptul de a fi încadrate cu fracŃiune de normă 

de 6 sau 4 ore pe zi (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin). 

(2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă 

preşcolară, lucrul cu norma de 6 sau 4 ore pe zi se va considera 

ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în 

condiŃiile legii.  

 

 Art. 100. Pentru femeile gravide, munca în timpul nopŃii este 

interzisă în instituŃie. 

 

 Art. 101.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. 102. Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de 

întrerupere a activităŃii pentru creşterea copilului se va face pe 

acelaşi post. 

 

 Art. 103. (1) Este interzisă desfacerea contractului individual 

de muncă angajaŃilor instituŃiei în perioada cât se află în plata de 

asigurari sociale sau incapacitate temporară de muncă. 

(2) 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 

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA 

ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

I  Încheierea contractului individual de muncă 

 Art. 104. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi 

obligaŃiilor salariaŃilor, angajarea în cadrul DGASPC Sector 1 se 

face prin susŃinerea unui examen/concurs organizat pentru 

ocuparea posturilor vacante. Incadrarea în funcŃie se face prin 

DispoziŃia scrisă a Directorului General al DGASPC Sector 1 

conform dispoziŃiilor legale în vigoare şi cu respectarea 

prevederilor contrcatului colectiv de muncă, ale Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare şi ale Regulamentului Intern ale 

instituŃiei. 
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 (2) Nu vor putea fi incluse în documentele de încadrare în 

funcŃie şi contractele individuale, prevederi mai puŃin avantajoase 

pentru salariaŃi decât cele cuprinse în contractul colectiv de 

muncă. 

 (3) DispoziŃia de angajare şi contractul individual de muncă 

cuprind în mod obligatoriu cel puŃin următoarele: 

-datele de identificare ale părŃilor; 

-durata contractului individual de muncă; 

-drepturile salariatului; 

-semnăturile de acceptare ale celor două părŃi (în cazul DispoziŃiei 

de angajare –semnătura salariatului în momentul aducerii la 

cunoştinŃă). 

-DispoziŃia de angajare şi contractul individual de muncă se 

încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija 

celui care angajează, pe o perioadă nedeterminată sau 

determinată, în cazurile şi modalităŃile prevăzute de lege. 

 

 Art. 105. Angajarea şi incadrarea 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 competenŃei şi a 

cerinŃelor specifice postului care urmează a fi ocupat. 

(2) Nerespectarea oricăreia dintre condiŃiile legale necesare pentru 

încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage 
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nulitatea acestuia. Nulitatea contractului individual de muncă poate 

fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiŃiilor impuse de lege. 

(3) În situaŃia în care o clauză este afectată de nulitate întrucât 

stabileşte drepturi sau obligaŃii pentru salariat care contravin unor 

norme legale imperative sau contractului colectiv de muncă, 

aceasta este înlocuită de drept cu dispoziŃiile legale sau 

convenŃionale aplicabile, salariatul având dreptul la  despăgubiri. 

(4) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract 

individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acestuia, 

corespunzător modului de îndeplinire a atribuŃiilor de serviciu. 

(5) Constatarea nulităŃii şi stabilirea potrivit legii a efectelor 

acesteia se pot face prin acordul părŃilor. Dacă părŃile nu se 

înŃeleg, nulitatea se pronunŃă de către instanŃa de judecată. 

(6) Pentru fiecare persoana angajată, se constituie un dosar 

profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaŃia sa 

profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic. 

(7) In 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. 

(8) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul sau 

profesional, instituŃia având obligaŃia de a-i asigura exercitarea 

nestingherită a acestui drept. 

(9) Delegarea unui salariat pe o funcŃie superioară se face cu 

acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzător funcŃiei pe care o 

exercită, dacă perioada dapăşeşte 30 de zile calendaristice, dar nu 

mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare. 
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 Art. 106. Drepturile şi obligaŃiile salariaŃilor sunt prevăzute în 

contractul individual de muncă, potrivit prevederilor legale în 

vigoare.  

 

 Art. 107.(1) Încheierea contractului individual de muncă se 

face pe baza condiŃiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor 

constituŃionale ale salariatului.  

  (2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, 

angajatorul va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toŃi 

salariaŃii, fără discriminări directe sau indirecte, bazate pe criterii 

de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 

apartenenŃă naŃională, rasă, culoare, etnie, religie, opŃiune politică, 

origine socială, handicap, situaŃie sau responsabilitate familială, 

apartenenŃă ori activitate sindicală sau orice alt criteriu care are ca 

scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 

folosinŃei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele 

colective de muncă. În acest sens, din comisiile de angajare şi 

susŃinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, 

cîte un reprezentant al Sindicatul semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă. 

Criteriile de examinare se stabilesc de către angajator cu avizul 

organizaŃiei profesionale corespunzătoare funcŃiilor ce urmează a fi 

ocupate în urma examenului, conform prevederilor legale. 

Angajatorul comunica salariaŃilor şi reprezentanŃilor sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, posturile 

disponibile şi condiŃiile de ocupare a lor, cu cel puŃin 15 de zile 
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calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, cu excepŃia 

cazurilor de forŃă majoră definite prin lege.  

La angajarea prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara 

unităŃii obŃin aceleaşi rezultate, comisia va stabili candidatul reusit 

in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele 

referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, 

aspirantura, cursuri postuniversitare, calitatea de salariat al 

instituŃiei si altele).   

   (6) În cazul apariŃiei unor posturi vacante, salariaŃii au 

dreptul să solicite conducerii unităŃii redistribuirea lor pe aceste 

posturi, în concordanŃă cu interesele unităŃii, cu cele proprii şi în 

condiŃiile legii. 

 

 Art. 108. (1) Contractul individual de muncă este contractul 

în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să 

presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană 

fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraŃii denumite salariu.  

   (2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conŃine, 

sub sancŃiunea nulităŃii absolute, prevederi contrare sau drepturi 

sub nivelul minim stabilit prin acte normative şi prin prezentul 

contract colectiv de muncă.  

    (3) Contractul individual de muncă se încheie pe durată 

nedeterminată. Prin excepŃie, contractul individual de muncă se 

poate încheia şi pe durată determinată. În ambele cazuri salariatul 

va fi asistat de liderul sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă, pentru membrii de sindicat, iar pentru 

nemembrii de sindicat doar la cerere.  
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    (4) Contractul individual de muncă se va încheia potrivit legii, 

în scris, în baza contractelor colective de muncă. 

    (5) Este interzisă, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, 

încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării 

unei munci sau a unei activităŃi ilicite ori imorale.  

   (6) Contractul individual de muncă se încheie în baza 

consimŃământului părŃilor, în formă scrisă, în limba română. 

ObligaŃia de încheiere a contractului individual de muncă în formă 

scrisă revine angajatorului.  

   (7) În situaŃia în care contractul individual de muncă nu a fost 

încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată 

nedeterminată, iar părŃile pot face dovada prevederilor 

contractuale şi a prestaŃiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.  

   (8) Munca prestată în temeiul unui contract individual de 

muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.  

    (9) Anterior încheierii sau modificării contractului individual 

de muncă, angajatorul are obligaŃia de a informa persoana care 

solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele 

esenŃiale pe care intenŃionează să le înscrie în contract sau să le 

modifice.  

   (10) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, 

salariatul va fi, informat cu privire la cel puŃin următoarele 

elemente:  

   a) identitatea părŃilor;  

    b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, 

posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;  
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    c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;  

    d) funcŃia/ocupaŃia conform specificaŃiei Clasificării 

ocupaŃiilor din România sau altor acte normative şi atribuŃiile 

postului;  

    e) riscurile specifice postului;  

    f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;  

    g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată 

sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;  

    h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;  

   i) condiŃiile de acordare a preavizului de către părŃile 

contractante şi durata acestuia;  

   j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor 

salariale, precum şi periodicitatea plăŃii salariului la care salariatul 

are dreptul;  

   k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi 

ore/săptămână;  

   l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează 

condiŃiile de muncă ale salariatului;  

    m) durata perioadei de probă, după caz.  

    (11) Elementele din informarea prevăzută la alin. (10) trebuie 

să se regăsească şi în conŃinutul contractului individual de muncă.  

    (12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la 

alin. (10) în timpul executării contractului individual de muncă 

impune încheierea unui act adiŃional la contract, într-un termen de 

15 zile de la data încunoştinŃării în scris a salariatului, cu excepŃia 

situaŃiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din 

lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.  

    (13) Cu privire la informaŃiile furnizate salariatului, prealabil 
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încheierii contractului individual de muncă, între părŃi poate 

interveni un contract de confidenŃialitate.  

    (14) În afara clauzelor generale prevăzute la alin. (9), între 

părŃi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă 

şi alte clauze specifice.  

   (15) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea 

să fie limitativă:  

    a) clauza cu privire la formarea profesională;  

   b) clauza de neconcurenŃă;  

   c) clauza de mobilitate;  

   d) clauza de confidenŃialitate.  

   (16) InformaŃiile cerute, sub orice formă, de către angajator 

persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a 

aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia 

capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile 

profesionale.  

   (17) Angajatorul poate cere informaŃii în legătură cu 

persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar 

numai cu privire la funcŃiile îndeplinite şi la durata angajării şi 

numai cu încunoştinŃarea prealabilă a celui în cauză. 

 

 Art. 109. Contractele individuale de muncă ale membrilor 

Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă nu 

pot fi desfăcute din iniŃiativa angajatorului în nici unul din cazurile 

care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fără acordul 

scris al reprezentanŃilor acestora.  
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    Art. 110. Contractul individual de muncă încheiat între 

angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute 

în anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de muncă. 

II. Executarea contractului individual de muncă 

 

 Art. 111. Drepturile şi obligaŃiile privind relaŃiile de muncă 

dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere 

şi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncă şi 

în contractele individuale de muncă.  

 

    Art. 112. SalariaŃii nu pot renunŃa la drepturile ce le sunt 

recunoscute prin lege şi prezentul contract colectiv de muncă. 

Orice tranzacŃie prin care se urmăreşte renunŃarea la drepturile 

salariaŃilor prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de 

muncă sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.  

 

 Art. 113. (1) Promovarea în funcŃie a salariaŃilor se face 

conform legii. 

(2) Nu se pot face promovări în funcŃie fără susŃinerea unui 

concurs  şi fără acceptul  persoanei în cauză. 

 

 Art. 114. (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  

   a) la salarizare pentru munca depusă;  

    b) la repaus zilnic şi săptămânal;  

    c) la concediu de odihnă anual;  

    d) la egalitate de şanse şi de tratament;  
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    e) la demnitate în muncă;  

    f) la securitate şi sănătate în muncă;  

    g) la acces la formarea profesională;  

    h) la informare şi consultare;  

    i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiŃiilor de 

muncă şi a mediului de muncă;  

    j) la protecŃie în caz de concediere;  

    k) la negociere colectivă şi individuală;  

    l) de a participa la acŃiuni colective;  

    m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

    n) să fie informat despre orice modificare care apare în 

legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizare, timpul de muncă 

şi timpul de odihnă;  

 o) să fie informat de orice modificare a relaŃiilor de 

subordonare şi colaborare la locul său de muncă;  

p) să nu se supună nici unei încercări de subordonare din partea 

altei persoane decât cea a şefilor ierarhic superiori;  

    q) să-şi informeze şeful direct de orice încercare de 

încălcare a drepturilor sale;  

     r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt 

cuprinse în contractul individual de muncă sau în fişa postului, 

dacă el consideră că acele sarcini nu corespund pregătirii 

profesionale sau sarcinilor profesiei sale;  

  s) să informeze angajatorul de orice încercare de încălcare a 

sarcinilor de serviciu de către şeful direct şi de orice încercare de 

stabilire a unei relaŃii de subordonare de către altă persoană decât 

a şefilor ierarhic superiori;  
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    t) să solicite asistenŃă organizaŃiei sindicale în cazul 

suspiciunii de sancŃionare datorită exercitării drepturilor sale;  

    u) să solicite asistenŃă organizaŃiei sindicale în toate situaŃiile 

în care îi este periclitat locul de muncă, felul muncii, salariul sau 

alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în 

legislaŃia în vigoare.  

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii:  

    a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a 

îndeplini atribuŃiile ce îi revin conform fişei postului;  

    b) de a respecta disciplina muncii;  

    c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, 

în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul 

individual de muncă;  

    d) de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor de 

serviciu;  

    e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii 

în unitate;  

    f) de a respecta secretul de serviciu;  

    g) să nu execute nici o sarcină ce-i depăşeşte cadrul fişei 

postului şi competenŃelor corespunzătoare pregătirii profesionale;  

    h) să nu facă uz de calităŃi neconforme cu postul pe care a 

fost angajat sau cu pregătirea dobândită;  

    i) să nu încerce să stabilească relaŃii de subordonare cu 

colegii de la locul său de muncă, altele decât cele cuprinse în fişa 

postului;  
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    j) să respecte clauza de confidenŃialitate dintre el şi 

angajator;  

    k) să transmită sindicatului din care face parte orice 

informaŃie declarată ca şi confidenŃială, dar care poate pune în 

pericol viaŃa, sănătatea sau libertatea sa, a colegilor săi sau a 

pacienŃilor.  

 

    Art. 115. (1) Angajatorul are, în principal, următoarele 

drepturi:  

    a) să stabilească organizarea şi funcŃionarea unităŃii;  

    b) să stabilească atribuŃiile corespunzătoare pentru fiecare 

salariat, în condiŃiile legii şi/sau în condiŃiile contractului colectiv de 

muncă încheiat la nivel naŃional sau la nivel de ramură de activitate 

aplicabil;  

    c) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariat, 

sub rezerva legalităŃii lor;  

    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu;  

    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice 

sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de 

muncă aplicabil şi regulamentului intern;  

    f) să exercite controlul asupra sesizărilor salariaŃilor şi/sau 

organizaŃiilor sindicale reprezentative din unitate;  

    g) să se asocieze cu alŃi angajatori, reprezentanŃi ai unor 

unităŃi similare de asistenŃă socială şi protecŃia copilului pentru 

constituirea asociaŃiei patronale reprezentative.  
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    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii:  

    a) să informeze salariaŃii asupra condiŃiilor de muncă şi 

asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaŃiilor de muncă;  

    b) să asigure permanent condiŃiile tehnice şi organizatorice 

avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiŃiile 

corespunzătoare de muncă;  

    c) să acorde salariaŃilor toate drepturile ce decurg din lege, 

din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele 

individuale de muncă;  

    d) să comunice cel puŃin o dată pe an salariaŃilor situaŃia 

economică şi financiară a unităŃii;  

    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu 

reprezentanŃii salariaŃilor în privinŃa deciziilor susceptibile să 

afecteze substanŃial drepturile şi interesele acestora;  

    f) să plătească toate contribuŃiile şi impozitele aflate în 

sarcina sa, precum şi să reŃină şi să vireze contribuŃiile şi 

impozitele datorate de salariaŃi, în condiŃiile legii;  

    g) să înfiinŃeze registrul general de evidenŃă a salariaŃilor şi 

să opereze înregistrările prevăzute de lege;  

    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă 

calitatea de salariat a solicitantului;  

    i) să asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal 

ale salariaŃilor;  

    j) să informeze reprezentanŃii organizaŃiilor sindicale 

reprezentative la nivelul unităŃii asupra măsurilor administrative ce 

au fost aplicate;  
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    k) să asigure cadrul general de aplicare a dreptului de 

demnitate al tuturor salariaŃilor;  

    l) să se consulte cu organizaŃia sindicala reprezentativa în 

ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea angajărilor de 

personal; 

m) să facă demersuri în vederea obŃinerii fondurilor necesare 

pentru acordarea unor sporuri, prime, ajutoare, compensaŃii şi alte 

adaosuri, prevazute de lege, la salariul de bază al salariaŃilor, iar în 

masura în care acestea vor fi aprobate, cuantumul şi modul de 

acordare al acestora se vor constitui în anexe la prezentul contract 

colectiv de muncă. 

 

III. Modificarea contractului individual de muncă 

 Art. 116. (1) Modificarea contrcatului individula de munca se 

face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai prin 

acordul părŃilor. 

(2) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce 

priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul 

părŃilor sau din iniŃiativa uneia din părŃi, în cazurile  prevăzute de 

lege.  

(3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  

referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu 

dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinŃarea unilaterală a 

raportului de muncă pentru acest motiv.  

   (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la 

oricare dintre următoarele elemente:  
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    a) durata contractului;  

    b) locul muncii;  

    c) felul muncii;  

    d) condiŃiile de muncă;  

    e) salariul;  

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

 

 Art. 117. (1) Delegarea sau detaşarea salariaŃilor se face în 

condiŃiile stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv de 

muncă astfel:  

    a) angajatorul are obligaŃia de a consulta reprezentanŃii 

Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, în 

legătură cu intenŃia de detaşare în altă unitate a oricărui salariat 

care face parte din respectivul sindicat;  

    b) în situaŃia în care un salariat, membru de sindicat, refuză 

detaşarea dispusă, acesta are dreptul de a solicita sprijinul 

organizaŃiei sindicale din care face parte pentru a-l susŃine în faŃa 

angajatorului;  

    c) pe perioada detaşării salariatul are dreptul să primească 

din partea angajatorului la care s-a dispus detaşarea 

contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare;  

    d) pe perioada detaşării salariatul păstrează calitatea de 

membru al sindicatului din care făcea parte înainte de detaşare, cu 

toate drepturile şi obligaŃiile corelative;  

    e) pe perioada detaşării angajatorul la care s-a dispus 

detaşarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul 
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toate datoriile legate de cotizaŃia acestuia, la cererea angajatorului 

care a dispus detaşarea.  

 

 Art. 118. Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul 

muncii, fără consimŃământul salariatului, în cazul unor situaŃii de 

forŃă majoră prevăzute de lege, cu titlu de sancŃiune disciplinară 

sau ca măsură de protecŃie a salariatului. 

 

IV. Suspendarea contractului individual de muncă 

    Art. 119. (1) Suspendarea contractului individual de muncă 

poate interveni de drept, prin acordul părŃilor sau prin actul 

unilateral al uneia dintre părŃi.  

    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca 

efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăŃii 

drepturilor de natură salarială de către angajator.  

    (3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din 

cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării 

acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa 

de salariat.  

 

    Art. 120. (1) La suspendarea contractului individual de 

muncă din iniŃiativa salariatului locul de muncă se păstrează, iar pe 

locul astfel vacantat unitatea va angaja altă persoană cu contract 

de muncă pe perioadă determinată.  
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    Art. 121. (1) Pentru suspendarea contractelor individuale de 

muncă ale membrilor Sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă, din iniŃiativa angajatorului, este necesar avizul 

reprezentanŃilor acestui sindicat. 

   (2) În cazul în care salariatul membru de sindicat se găseşte în 

situaŃia cercetării disciplinare, angajatorul are obligaŃia de a 

informa reprezentanŃii sindicatului al cărui membru este salariatul 

respectiv, despre această situaŃie. 

 

    Art. 122. (1) Contractul individual de muncă se suspendă de 

drept în următoarele situaŃii:  

    a) concediu de maternitate;  

    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;  

    c) carantină;  

    d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;  

    e) exercitarea unei funcŃii în cadrul unei autorităŃi executive, 

legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului;  

    f) îndeplinirea unei funcŃii de conducere salarizate în 

sindicat;  

    g) forŃă majoră;  

    h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în 

condiŃiile Codului de procedură penală;  

    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.  

 

    Art. 123. (1) Contractul individual de muncă poate fi 

suspendat din iniŃiativa salariatului, în următoarele situaŃii:  
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    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 

ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei 

de 3 ani;  

    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 

până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecŃiuni 

intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;  

    c) concediu paternal;  

    d) concediu pentru formare profesională;  

    e) exercitarea unor funcŃii elective în cadrul organismelor 

profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata 

mandatului;  

    f) participarea la grevă.  

    (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în 

situaŃia absenŃelor nemotivate ale salariatului, în condiŃiile stabilite 

prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de 

muncă, precum şi prin Regulamentul Intern.  

 

    Art. 124. (1) Contractul individual de muncă poate fi 

suspendat din iniŃiativa angajatorului în următoarele situaŃii:  

    a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiŃiile 

legii;  

    b) ca sancŃiune disciplinară;  

c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva 

salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 

incompatibile cu funcŃia deŃinută, până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti;  
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    d) în cazul întreruperii temporare a activităŃii, fără încetarea 

raportului de muncă, în special pentru motive economice, 

tehnologice, structurale sau similare;  

    e) pe durata detaşării.  

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), lit. a), b) şi c) dacă se 

constată nevinovăŃia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea 

avută anterior şi i se va plăti, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi 

celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării 

contractului.  

  

V. Încetarea Contractului Individual de Munca 

  Art. 125. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:  

    a) de drept;  

    b) ca urmare a acordului părŃilor, la data convenită de 

acestea;  

    c) ca urmare a voinŃei unilaterale a uneia dintre părŃi, în 

cazurile şi în condiŃiile limitativ prevăzute de lege.  

 

    Art. 126. Contractul individual de muncă încetează de drept:  

    a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană 

fizică;  

    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de 

declarare a morŃii sau a punerii sub interdicŃie a salariatului ori a 

angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea 

afacerii;  



 320

    c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de 

la data la care persoana juridică îşi încetează existenŃa;  

    d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de 

vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parŃială sau 

pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;  

    e) ca urmare a constatării nulităŃii absolute a contractului 

individual de muncă de la data la care nulitatea a fost constatată, 

prin acordul părŃilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;  

    f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcŃia 

ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru 

motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti de reintegrare;  

    g) ca urmare a condamnării penale la executarea unei 

pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti;  

    h) de la data retragerii de către autorităŃile sau organismele 

competente a avizelor, autorizaŃiilor ori atestărilor necesare pentru 

exercitarea profesiei;  

    i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei 

funcŃii ca măsură de siguranŃă ori pedeapsă complementară, de la 

data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 

dispus interdicŃia;  

    j) la data expirării termenului contractului individual de 

muncă încheiat pe durată determinată;  

    k) retragerea acordului părinŃilor sau al reprezentanŃilor 

legali, în cazul salariaŃilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.  
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    Art. 127. (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiŃiile legale 

necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de 

muncă atrage nulitatea acestuia.       

    (2) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi 

acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiŃiilor impuse de lege.  

    (3) În situaŃia în care o clauză este afectată de nulitate, 

întrucât stabileşte drepturi sau obligaŃii pentru salariaŃi, care 

contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective 

de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziŃiile 

legale sau convenŃionale aplicabile, salariatul având dreptul la 

despăgubiri.  

    (4) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract 

individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, 

corespunzător modului de îndeplinire a atribuŃiilor de serviciu.  

    (5) Constatarea nulităŃii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor 

acesteia, se pot face prin acordul părŃilor.  

    (6) Dacă părŃile nu se înŃeleg, nulitatea se pronunŃă de către 

instanŃa judecătorească.  

 

    Art. 128.(1)Concedierea reprezintă încetarea contractului 

individual de muncă din iniŃiativa angajatorului.  

    (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care Ńin de 

persoana salariatului sau pentru motive care nu Ńin de persoana 

salariatului.  
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    Art. 129. Este interzisă concedierea salariaŃilor:  

    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenenŃă naŃională, rasă, culoare, etnie, 

religie, opŃiune politică, origine socială, handicap, situaŃie sau 

responsabilitate familială, apartenenŃă ori activitate sindicală;  

    b) pentru exercitarea, în condiŃiile legii, a dreptului la grevă şi 

a drepturilor sindicale.  

 

    Art. 130. (1) Constrângerea şi condiŃionarea membrilor aleşi 

în organele de conducere ale sindicatelor cu măsura dispunerii 

concedierii sau cu adoptarea de măsuri disciplinare pentru motive 

ce Ńin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul 

desfăşurării plângerii penale împotriva angajatorului.  

    (2) Angajatorul poate să dispună măsuri disciplinare 

împotriva celor care practică intimidarea membrilor de sindicat, 

conform legii.  

 

    Art. 131. (1) Dispunerea măsurii de concediere în condiŃiile 

art. 60 alin. (1), lit. h) din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o 

funcŃie sindicală eligibilă la nivel de unitate sau la orice alt nivel nu 

poate fi pusă în practică decât cu acordul expres al 

reprezentanŃilor Sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă al cărui membru este. 

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii 

pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a 

falimentului angajatorului, în condiŃiile legii.  
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    Art. 132. (1) Concedierea salariaŃilor nu poate fi dispusă:  

   a) pe durata incapacităŃii temporare de muncă, stabilită prin 

certificat medical conform legii;  

    b) pe durata concediului pentru carantină;  

    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura 

în care angajatorul a luat cunoştinŃă de acest fapt anterior emiterii 

deciziei de concediere;  

    d) pe durata concediului de maternitate;  

    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă 

de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 

împlinirea vârstei de 3 ani;  

    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în 

vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru 

afecŃiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;  

    g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;  

    h) pe durata exercitării unei funcŃii eligibile într-un organism 

sindical, cu excepŃia situaŃiei în care concedierea este dispusă 

pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare 

repetate, săvârşite de către acel salariat;  

    i) pe durata efectuării concediului de odihnă;   

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii 

pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a 

falimentului angajatorului, în condiŃiile legii.  

 

    Art. 133. Angajatorul poate dispune concedierea pentru 

motive care Ńin de persoana salariaŃilor membri ai sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă cu informarea 

acestora, în următoarele situaŃii:  
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    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau 

abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele 

stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de 

muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancŃiune disciplinară;  

    b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de 

expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a 

salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească 

atribuŃiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;  

    c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional 

locului de muncă în care este încadrat.  

 

    Art. 134. (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri 

grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a 

muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator 

a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege 

şi prezentul contract colectiv de muncă.  

    (2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, 

obligatorie în cazul concedierii pentru situaŃia în care salariatul nu 

corespunde profesional. Termenele şi condiŃiile cercetării 

prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară.  

 

    Art. 135. (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru 

motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d) din Codul muncii, precum şi 

în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în 

temeiul art. 56 lit. f) din Codul muncii, angajatorul are obligaŃia de 

a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, 
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compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu 

capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.  

    (2) În situaŃia în care angajatorul nu dispune de locuri de 

muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaŃia de a solicita 

sprijinul agenŃiei teritoriale de ocupare a forŃei de muncă în 

vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii 

profesionale sau, după caz, capacităŃii de muncă stabilite de 

medicul de medicină a muncii.  

    (3) Salariatul are la dispoziŃie un termen de 3 zile lucrătoare 

de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) 

pentru a-şi manifesta expres consimŃământul cu privire la noul loc 

de muncă oferit.  

    (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă expres 

consimŃământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după 

notificarea cazului către agenŃia teritorială de ocupare a forŃei de 

muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea 

salariatului.  

 

    Art. 136. (1) Concedierea pentru motive care nu Ńin de 

persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de 

muncă, determinată de desfiinŃarea locului de muncă ocupat de 

salariat ca urmare a dificultăŃilor economice, a transformărilor 

tehnologice sau a reorganizării activităŃii.  

    (2) DesfiinŃarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să 

aibă o cauză reală şi serioasă, fundamentată economic.  
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    Art. 137. Concedierea pentru motive care nu Ńin de 

persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.  

 

    Art. 138. (1) În cazul concedierii colective salariaŃii 

beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de 

compensaŃii în condiŃiile prevăzute de lege şi de prezentul contract 

colectiv de muncă.  

    (2) În cazul concedierii pentru motive care nu Ńin de 

persoana salariaŃilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor 

măsurilor sociale şi de trecere în şomaj a salariaŃilor concediaŃi.  

    (3) La întocmirea planului de măsuri sociale angajatorul este 

obligat să consulte reprezentanŃii Sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă, iar pentru adoptarea 

planului de măsuri este necesar acordul aceloraşi organizaŃii 

sindicale.  

    (4) Înainte de dispunerea măsurilor de concediere 

angajatorul va pune la dispoziŃia reprezentanŃilor Sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, planul de 

măsuri menit să ducă la împiedicarea concedierii colective din 

unitate.  

    (5) Pentru stabilirea priorităŃilor la concediere angajatorul, cu 

consultarea reprezentanŃilor Sindicatului semnatar al prezentului 

contract colectiv de muncă, va elabora un proiect de concediere 

colectivă. Proiectul de concediere va fi înaintat Sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă şi AgenŃiei 

Teritoriale de Ocupare a ForŃei de Muncă.  
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    (6) Pentru reducerea numărului de persoane ce urmează a fi 

concediate, sindicatul din unitate semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă este obligat să transmită angajatorului propriul 

plan de măsuri la care angajatorul are obligaŃia de a formula un 

răspuns scris şi motivat.  

    (7) În situaŃia în care unitatea îşi reia activitatea într-o 

perioadă de până la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul 

este obligat de specificul activităŃii să-şi extindă activitatea în 

aceeaşi perioadă de 9 luni de la data de la care s-a dispus 

concedierea, salariaŃii concediaŃi au dreptul de a fi reangajaŃi pe 

aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, la cerere, 

fără examen sau concurs ori perioadă de probă.  

(8) În situaŃia în care salariaŃii care au dreptul de a fi reangajaŃi 

potrivit alin. (8) nu îşi manifestă expres consimŃământul în termen 

de 3 zile lucrătoare sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul 

poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante.  

 

    Art. 139. Prin concediere colectivă se înŃelege concedierea, 

într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, dispusă pentru motive 

care nu Ńin de persoana salariatului cu încetarea contractului 

individual de muncă, determinată de desfiinŃarea locului de muncă 

ocupat de salariat ca urmare a dificultăŃilor economice, a 

transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităŃii, a unui 

număr de:  

    a) cel puŃin 10 salariaŃi, dacă angajatorul care 

disponibilizează are încadraŃi mai mult de 20 de salariaŃi şi mai 

puŃin de 100 de salariaŃi;  
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    b) cel puŃin 10% din salariaŃi, dacă angajatorul care 

disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 100 de salariaŃi, dar mai 

puŃin de 300 de salariaŃi;  

    c) cel puŃin 30 de salariaŃi, dacă angajatorul care 

disponibilizează are încadraŃi cel puŃin 300 de salariaŃi.  

    Art. 140. (1) În cazul în care se dispune concedierea pentru 

motive care Ńin de persoana salariatului, datorită inaptitudinilor 

fizice sau psihice, datorită incompetenŃelor profesionale sau pentru 

motive care nu Ńin de persoana salariatului, perioada de preaviz 

este de 20 de zile lucrătoare.  

    (2) În oricare alte situaŃii perioada de preaviz este de 20 zile 

lucrătoare, cu excepŃia persoanelor aflate în perioada de probă 

care nu beneficiază de preaviz.  

    (3) În perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire 

pentru căutarea altui loc de muncă. Învoirile nu pot fi mai mari de 8 

ore pe săptămână, separat sau cumulat.  

 

    Art. 141. (1) Dispozitia de concediere se comunică 

salariatului în scris şi trebuie să conŃină în mod obligatoriu:  

    a) motivele care determină concedierea;  

    b) durata preavizului;  

    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;  

    d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi 

termenul în care salariaŃii urmează să opteze pentru a ocupa un 

loc de muncă vacant, în condiŃiile art. 64 din Codul muncii.  
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    (2) În situaŃia în care în perioada de preaviz contractul 

individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi 

suspendat corespunzător.  

 

    Art. 142. Dispozitia de concediere produce efecte de la data 

comunicării ei salariatului.  

    Art. 143. Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii 

prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă este 

lovită de nulitate absolută.  

 

    Art. 144. În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate 

invoca în faŃa instanŃei alte motive de fapt sau de drept decât cele 

precizate în decizia de concediere.  

 

    Art. 145. (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în 

mod netemeinic sau nelegal, instanŃa va dispune anularea ei şi va 

obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care 

ar fi beneficiat salariatul.  

    (2) La solicitarea salariatului, instanŃa care a dispus anularea 

concedierii va repune părŃile în situaŃia anterioară emiterii actului 

de concediere.  

 

    Art. 146. (1) Prin demisie se înŃelege actul unilateral de 

voinŃă al salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică 

angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după 

împlinirea unui termen de preaviz.  

    (2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul 
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salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.  

    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.  

    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părŃi în 

contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în 

contractele de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile 

calendaristice pentru salariaŃii cu funcŃii de execuŃie, respectiv de 

30 de zile calendaristice pentru salariaŃii care ocupă funcŃii de 

conducere.  

    (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă 

continuă să îşi producă toate efectele. În această perioadă 

salariatul este obligat să îşi îndeplinească toate sarcinile 

profesionale la locul de muncă.  

    (6) Perioada de preaviz în astfel de situaŃii este stabilită de 

persoana care demisionează, dar nu poate fi mai mică de 5 zile 

lucrătoare. Această perioadă va fi obligatoriu specificată pe 

cererea de demisie.  

   (7) Ocuparea locului de muncă al persoanei care a 

demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul ocupării 

posturilor vacante.  

   (8) În situaŃia în care cererea de demisie nu este urmată de 

o perioadă de preaviz minimă de 5-15 zile calendaristice, după 

caz, angajatorul este exonerat de orice răspundere faŃă de fostul 

salariat.  

    (9) În situaŃia în care în perioada de preaviz contractul 

individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi 

suspendat corespunzător.  
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    (10) Contractul individual de muncă încetează la data 

expirării termenului de preaviz.  

    (11) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă 

angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contractul 

individual de muncă.  

 

    Art. 147. (1) În cazul modificării sursei şi a modului de 

finanŃare, potrivit legii, pentru unităŃi, centre, etc., angajatorul 

semnatar al contractului individual de muncă va prevedea în actele 

de predare-primire ca angajatorul care preia să asigure 

continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de muncă al 

personalului preluat şi care este reprezentat de Sindicatul 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă pe durata 

contractului de muncă încheiat, fie prin menŃinerea locului de 

muncă, fie prin redistribuire în alte unităŃi situate în aceeaşi 

localitate sau în acelaşi judeŃ.  

       (2) Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă 

dreptul la o salarizare sub nivelul prevăzut de legislaŃia în vigoare 

pentru funcŃia şi gradul profesional respective, indiferent de sursa 

de finanŃare.  
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CAPITOLUL VIII 

EVALUAREA PERFORMANłELOR PROFESIONALE 

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCłII, CLASE ŞI GRADE 

SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE 

 

 Art. 148. (1) Evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale salariaŃilor DGASPC Sector 1, se va face în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 (2) SalariaŃii nemulŃumiŃi de evaluarea performanŃelor profesionale 

pot face contestaŃie în condiŃiile legii. 

 

 Art. 149. Avansarea în funcŃii, clase şi grade sau trepte 

profesionale a angajaŃilor instituŃiei se face potrivit dispoziŃiilor 

legale. 

 

CAPITOLUL IX 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAłILOR INSTITUłIEI 

 

 Art. 150. Încălcarea de către angajaŃii Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1, cu vinovăŃie, a 

îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 

contravenŃională, civilă sau penală, după caz. 

 

 Art. 151. (1) Încălcarea cu vinovăŃie a obligaŃiilor de serviciu 

şi a regulamentului intern al instituŃiei constituie abatere 

disciplinară şi atrage sancŃionarea disciplinară a salariaŃilor. 
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Abaterile şi sancŃiunile disciplinare sunt cele prevăzute de 

legislaŃia în vigoare. 

 (2) La individualizarea sancŃiunii disciplinare se va tine 

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 antecedentele 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. 

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. 

 (4) Sub sancŃiunea nulităŃii absolute, nici o măsură, cu 

excepŃia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii 

nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile. In cadrul cercetării disciplinare prealabile 

angajatorul şi salariaŃii au obligaŃia respectării Regulamentului 

privind modul de sesizare şi procedura de lucru a Comisiei de 

cercetare prealabilă, aprobat prin Hotărârea Colegiului Director al 

DGASPC Sector 1 nr. 10/27.04.2006. 

 (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. 
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  Art. 152. (1) Răspunderea contravenŃională a salariaŃilor se 

angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenŃie în 

timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

  (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei 

şi de aplicare a sancŃiunii se poate adresa cu plângere la 

judecătorie. 

 

  Art. 153. 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 

contractat necuvenit; 

       c) pentru daunele plătite de instituŃie, în calitate de comitent, 

unor terŃe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive 

şi irevocabile. 

 

 Art. 154. SalariaŃii răspund şi pentru infracŃiunile săvârşite în 

timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale. 

 

 Art. 155. ReprezentanŃii Sindicatului reprezentativ la nivelul 

unităŃii recunosc dreptul Conducerii institutiei 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. 
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CAPITOLUL X 

DREPTURILE SINDICATELOR AFILIATE ORGANIZAłIILOR 

SINDICALE SEMNATARE ALE PREZENTULUI CONTRACT 

COLECTIV DE MUNCĂ 

 

    Art. 156. PărŃile contractante recunosc pentru fiecare dintre 

ele şi pentru salariaŃi libertatea de opinie. Partile garanteaza 

aplicarea prevederilor legislatiei muncii si a dispozitiilor legale in 

materie. 

 

    Art. 157. (1) ReprezentanŃii Sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă participă la şedinŃele 

Colegiului Director al DGASPC Sector 1, în calitate de observatori.  

    (2) PărŃile garantează aplicarea prevederilor legislaŃiei 

muncii, precum şi a dispoziŃiilor legale în materie.  

    (3) La cererea expresă a membrilor Sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă, aceştia pot fi asistaŃi de 

reprezentanŃii federaŃiilor şi confederaŃiilor în susŃinerea unor 

drepturi şi cereri, la toate nivelurile.  

 

    Art. 158. (1) AnunŃarea şedinŃelor menŃionate în art. 158 

alin. (1) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 48 de 

ore. In situatii motivate de caracterul urgent al dezbaterilor, 

convocarea se poate face intr-un termen mai mic de 48 ore.  

(2) Hotărârile Colegiului Director, vor fi comunicate în scris, în 

termen de 48 de ore, de la data emiterii hotărârii, reprezentanŃilor 

Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.  
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    Art. 159. Angajatorul se obligă să pună la dispoziŃia 

reprezentanŃilor Sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă toate documentele necesare susŃinerii activităŃii 

acestora, sub rezerva legalitatii solicitarii.  

 

 Art. 160.(1)Angajatorul va permite membrilor Sindicatului 

semnatar sa urmeze cursurile de formare organizate de sindicate, 

patronate si organizatii profesionale ;in perioada respectiva 

cursantul beneficiaza de toate drepturile aferente locului de 

munca, pentru o perioada de pana la 15 zile calendaristice/an.    

 (2) Persoanele alese în structura de conducere a 

Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă 

beneficiază de reducerea programului normal lunar de lucru, cu 5 

zile lucrătoare liderul sindical şi cu 3 zile lucrătoare membrii 

birourilor executive. Zilele libere se acordă cumulat sau 

fragmentat.  

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, 

drepturile salariale cuvenite se păstrează integral.  

    (4) Activitatea liderului Sindicatului semnatar al prezentului 

contract colectiv de muncă la nivel de unitate este asimilată ca şi 

vechime în activitate managerială.  

 

    Art. 161. În vederea stabilirii unor servicii şi dotări comune, 

prin acordul părŃilor, conducerea şi Sindicatul semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă pot stabili cote procentuale 

de participare la acŃiunea respectivă.  
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    Art. 162. (1) Angajatorul este obligat să asigure în incinta 

institutiei gratuit, spaŃiul şi dotările necesare funcŃionării 

Sindicatului reprezentativ la nivel de institutie, precum si accesul la 

echipamentul de birotica al institutiei.     

 

    Art. 163.  Încasarea cotizaŃiei se va face prin statele de plată 

ale institutiei, în baza acordului salariaŃilor, membri ai Sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă. ReŃinerea 

cotizaŃiei, virarea acesteia în conturile Sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă şi înştiinŃarea privind 

persoanele cărora li s-a efectuat operaŃiunea se constituie în 

sarcină curenta de serviciu. 

 

 Art.164. (1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaŃilor 

reprezentaŃi de Sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv 

de muncă de a susŃine şi de a participa neîngrădit la acŃiuni 

sindicale, potrivit prevederilor legale, în această perioadă 

obligându-se să nu procedeze la angajări temporare în locul celor 

aflaŃi în grevă.  

    (2) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare împotriva 

celor care încearcă sau împiedică exercitarea dreptului de 

participare a salariaŃilor la acŃiuni sindicale, organizate în condiŃiile 

legii.  
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CAPITOLUL XI 

DISPOZIłII FINALE 

 

 Art. 165. (1) Angajatorul şi reprezentanŃii Sindicatului 

semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, ca parteneri 

sociali permanenŃi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi 

pentru salariaŃi în general libertatea de opinie. 

 (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la 

nivel de unitate sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi 

nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru şi a normelor de 

aplicare a acestuia. 

(3) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de 

reprezentantii salariatilor si ai sindicatului. 

 

 Art. 166. (1) Conducerea DGASPC Sector 1 recunoaşte 

dreptul reprezentanŃilor Sindicatului semnatar al prezentului 

contract colectiv de muncă de a verifica la locul de muncă modul în 

care sunt respectate drepturile salariaŃilor prevăzute în contractul 

colectiv de muncă. 

 (2) Persoanele împuternicite de Angajator, precum şi 

reprezentanŃii Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv 

de muncă, vor verifica, la sesizarea uneia dintre părŃi, modul în 

care sunt respectate drepturile salariaŃilor prevăzute în contractul 

colectiv de muncă. 
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 Art. 167. Conducerea DGASPC Sector 1 şi reprezentanŃii 

Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă se 

vor informa reciproc, atunci când au cunoştinŃă despre aceasta, în 

legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de 

organizare a instituŃiei, cu consecinŃe previzibile asupra salariaŃilor 

şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor 

disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări. 

 

 Art. 168. Executarea contractului colectiv de muncă este 

obligatorie pentru părŃi. 

 

 Art. 169. Drepturile prevăzute în raporturile de muncă nu pot 

fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă. 

 

 Art. 170. Prevederile prezentului contract colectiv de muncă 

se aplică de drept salariaŃilor reprezentaŃi de organizaŃia sindicala 

semnatara a acestui contract şi produce efecte pentru toŃi salariaŃii, 

potrivit legii.  

 

    Art. 171. SalariaŃii membri ai Sindicatului semnatar al 

prezentului contract colectiv de muncă au dreptul să poarte la 

echipamentul de protecŃie însemnele organizaŃiilor sindicale 

specifice.  

 

 Art. 172. PărŃile vor susŃine de comun acord drepturile 

prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru care sunt 

prevăzute reglementări legale suplimentare.  
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    Art. 173. Toate documentele semnate de toate părŃile 

semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă sunt incluse, 

de drept, în conŃinutul prezentului contract ca acte adiŃionale.  

 

    Art. 174. PărŃile se obligă ca, în perioada de aplicare a 

prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu 

susŃină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la 

diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de 

muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate. 

 Art. 175. Prezentul contract colectiv de muncă a fost 

încheiat în 4 (patru) exemplare, toate cu aceeasi valoare juridica si 

produce efectele de la data aprobarii lui de catre Consiliul Local al 

Sectorului 1 si  înregistrării la Directia de Munca, Solidaritate 

Socială şi Familie - Municipiul Bucuresti. 

 

PărŃile semnatare: 

D.G.A.S.P.C.Sector 1 

 

Sindicatul Sanitas din 

D.G.A.S.P.C.Sector 1 

 

DIRECTOR GENERAL AVRAM MARCEL 

 

DĂNUł IOAN FLEACA BORCAN ELENA 

 MATEEAS MARIANA 

 

 PATACHI CARMEN 
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ANEXA Nr. 1 

 

Contract individual de muncă încheiat  şi înregistrat sub nr. ...../..... 

în registrul general de evidenŃă a salariaŃilor 

 

A. PărŃile contractului 

Angajatorul - persoana juridică /fizică ................................., cu 

sediul/domiciliul în………………………… înregistrată la Oficiul 

registrului comerŃului/autorităŃile administraŃiei publice din 

..................... sub nr. ......................, cod fiscal 

..................................., telefon ...................., autorizat să 

desfăşoare activităŃi principale având cod CAEN 

..............................., reprezentat legal prin 

..................................................., în calitate de 

................................................, 

şi 

salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., 

domiciliat/domiciliat ã în localitatea .................................., str. 

.................................... nr. ........, judeŃul...................., 

posesor/posesoare al/a buletinului/cărŃii de identitate/paşaportului 

seria........ nr. .............., eliberat/eliberată de ............................. la 

data de ........................,C.N.P. ........................., permis de muncă 

seria .......... nr. ....................... din data.................., 

au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele 

condiŃii, asupra cărora au convenit: 

B. Obiectul contractului: ................................................ . 
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C. Durata contractului: 

a) nedeterminată , salariatul/salariată ............................. urmând 

să înceapă activitatea la data de ...............................; 

b) determinată , de .................... luni, pe perioada cuprins ã între 

data de .................... şi data de ..................../pe perioada suspend 

ã rii contractului individual de muncă al titularului de post. 

D. Locul de muncă 

1. Activitatea se desfăşoară la .......................................... . 

2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea 

astfel: 

...................................................................... . 

E. Felul muncii 

FuncŃia/meseria .................................................... conform 

Clasificării ocupaŃiilor din România. 

F. AtribuŃiile postului 

AtribuŃiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la 

contractul individual de muncă. 

G. CondiŃii de muncă 

1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1991. 

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiŃii 

normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 

privind sistemul public de pensii º i alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

H. Durata muncii 

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ..................... 

ore/zi,......................ore/săptămână . 
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a) Repartizarea programului de lucru se face dup ã cum urmează : 

.................... (ore zi/ore noapte/inegal). 

b) Programul de lucru se poate modifica în condiŃiile contractului 

colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern. 

2. O fracŃiune de normă de .................... ore/zi, .................... 

ore/săptămână . 

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează : 

.................... (ore zi/ore noapte). 

b) Programul de lucru se poate modifica în condiŃiile contractului 

colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern. 

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepŃia cazurilor de 

forŃă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 

producerii unor accidente sau înlăturării consecinŃelor acestora. 

I. Concediul 

Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile 

lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă , fracŃiune 

de normă ). 

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 

..................... 

J. Salariul 

1. Salariul de bază lunar brut: ....................................... lei. 

2. Alte elemente constitutive: 

a) sporuri ..............................................................; 

b) indemnizaŃii .........................................................; 

c) alte adaosuri ....................................................... . 
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3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de 

muncă , în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători 

legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un 

spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil 

sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt: 

.............................................................................. 

K. Drepturi şi obligaŃii ale părŃilor privind sănătatea şi securitatea în 

muncă : 

a) echipament individual de protecŃie ...................................; 

b) echipament individual de lucru: ......................................; 

c) materiale igienico-sanitare: .........................................; 

d) alimentaŃie de protecŃie .............................................; 

e) alte drepturi şi obligaŃii privind sănătatea şi securitatea în muncă 

. 

L. Alte clauze: 

a) perioada de probă este de .................... zile; 

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ................. zile 

lucrătoare, 

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului 

colectiv de muncă ; 

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .................... zile 

calendaristice, 

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului 

colectiv de muncă ; 
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d) în cazul în care salariatul urmează să - şi desfăşoare activitatea 

în străinătate, 

informaŃiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă ; 

e) alte clauze. 

M. Drepturi şi obligaŃii generale ale părŃilor 

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă ; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptâmânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă ; 

f) dreptul la formare profesională , în condiŃiile actelor adiŃionale. 

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii: 

a) obligaŃia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a 

îndeplini atribuŃiile ce îi 

revin conform fişei postului; 

b) obligaŃia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaŃia de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor 

de serviciu; 

d) obligaŃia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a 

muncii în unitate; 

e) obligaŃia de a respecta secretul de serviciu. 

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a) să dea dispoziŃii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub 

rezerva legalităŃii lor; 
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b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor 

de serviciu; 

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice 

sancŃiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de 

muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaŃii: 

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul 

individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 

din lege; 

b) să asigure permanent condiŃiile tehnice şi organizatorice avute 

în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiŃiile 

corespunzătoare de muncă ; 

c) să informeze salariatul asupra condiŃiilor de muncă şi asupra 

elementelor care privesc desfăşurarea relaŃiilor de muncă ; 

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea 

de salariat a solicitantului; 

e) să asigure confidenŃialitatea datelor cu caracter personal ale 

salariatului. 

N. DispoziŃii finale 

Prevederile prezentului contract individual de muncă se 

completează cu dispoziŃiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul 

- angajatorului .........................................................; 

- grupului de angajatori ................................................; 

- ramurii ...............................................................; 

- naŃional ............................................................. . 
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Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării 

contractului individual de muncă impune încheierea unui act 

adiŃional la contract, conform dispoziŃiilor legale. 

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de 

muncă sunt soluŃionate de instanŃa judecătorească competentă 

material şi teritorial, potrivit legii. 

Angajator,     Salariat, 

....................              .................... 

Reprezentant legal, 

.................... 

Pe data de ......................., prezentul contract încetează în temeiul 

art. ................ din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii 

legale. 

Angajator,
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ANEXA Nr. 2 

 

Regulamentul privind organizarea şi funcŃionarea 

Comisiei paritare la nivelul unităŃii 

 

Comisia paritară la nivel de unitate va fi compusă din câte 5 

reprezentanŃi ai Sindicatului semnatar al prezentului contract 

colectiv de muncă şi 5 reprezentanŃi ai angajatorului. Membrii 

comisiei paritare sunt desemnaŃi de părŃile semnatare în termen de 

14 zile de la înregistrarea prezentului contract la DirecŃia de 

Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti. 

Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, 

în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, 

şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenŃa a 3/4 din 

numărul total al membrilor. 

Comisia va fi prezidată, prin rotaŃie, de către un reprezentant 

al fiecărei părŃi, ales în şedinŃa respectivă. 

Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie 

pentru părŃile contractante. 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat. 

Comisia paritară este împuternicită să interpreteze 

prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcŃie 

de condiŃiile concrete şi de posibilităŃile unităŃii, la solicitarea uneia 

dintre părŃi. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor  

de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere  

a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, 

precum si Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei  de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinŃei, 

republicată;  

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi 

stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃă, aprobată 

prin Legea nr. 241/2001 ;  

 Având în vedere prevederile Legii nr.112/1995 pentru 

reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile cu destinaŃia de 

locuinŃe, trecute în proprietatea statului; 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 

06.03.1945-22.12.1989; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Hotarârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin.(1), lit. 

”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 

republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 120/2004, astfel : 

 Articolul 1 din Hotărâre se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Se aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenŃă, ca 

măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 

constând în plata chiriei, în cuantum de 600 – 800 lei lunar/familie, 

în funcŃie de punctajul obŃinut. Perioada de acordare a ajutorului 

este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru încă 2 ani 
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(în total maximum 4 ani de la data acordării iniŃiale; prima 

dispoziŃie a Primarului pentru acordarea ajutorului). Punctajul se 

calculează conform criteriilor reactualizate, prevăzute în Anexa 1A, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Dacă în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare 

decât chiria percepută conform contractului, se va acorda suma 

din contract.  

 Persoanelor care beneficiază deja de ajutor pentru plata 

chiriei, li se acordă cuantumul actualizat la prima reevaluare care 

poate fi făcută la termen sau la cerere. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

rămân neschimbate. 

  

 Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 

15.06.2007 .  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul   Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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.: 152/29.05.2007                  
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Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 152/29.05.2007 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

CRITERII 

PRIVIND CALCULAREA PUNCTAJULUI CARE STĂ  

LA BAZA ÎNTOCMIRII LISTEI DE PRIORITĂłI  

PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENłĂ  

PENTRU PLATA CHIRIEI UNEI LOCUINłE 

 

CondiŃii generale ce trebuie îndeplinite de solicitant:  

nu au în proprietate o locuinŃă; 

nu au înstrăinat o locuinŃă după data de 01.01.1990; 

nu au beneficiat de sprijinul statului în credite pentru 

închiriere/construire locuinŃă; 

nu deŃin în calitate de chiriaş o altă locuinŃă   

 

SituaŃia locativă: 

 

- contract de închiriere pe raza sectorului 1  -5 puncte; 

contract de închiriere în alte sectoare ale municipiului Bucureşti şi 

jud. Ilfov                      -3 puncte; 

 

Starea civilă  : 
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- familie numeroasă (peste 4 membri) şi familie lărgită (până la 

gradul IVminim 4 membri)            -7 puncte 

-familie monoparentală               -6 puncte; 

-familie (legal constituită) şi uniune consensuală      -5 puncte;   

-familie lărgită (2-3 membri , până la gradul IV)       - 4 puncte  

-persoană singură           3 puncte; 

 

Număr de copii aflaŃi în întreŃinere : 

-1 copil        2 puncte; 

-2 copii        4 puncte; 

-3 copii        6 puncte; 

-4 copii        8 puncte; 

peste 4 copii       10 puncte; 

 

Venitul lunar/membru : 

 

- < decât venitul minim garantat calculat la data depunerii şi/sau 

reevaluării  cererii - 5 puncte  

- între venitul minim garantat şi 150lei           - 4 puncte; 

- între 151 lei – 250 lei                                      -3 puncte; 

- între 251 lei – 350 lei                                    -2 puncte 

- între 351 lei – salariu mediu net pe economie la momentul 

calculării punctajului -1 punct între salariul mediu net pe economie 

şi salariul mediu brut pe economie valabil în momentul calculării 

punctajului ,          - 0 puncte  
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La venit/membru de familie mai mare decât salariul mediu brut pe 

economie valabil în momentul calculării punctajului, ajutorul nu se 

mai acordă. 

Vârsta solicitantului (conform Legii nr.116/2002 privind prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale)  : 

-până în 35 ani       4 puncte; 

-peste 35 ani       5 puncte; 

 

F. Pentru familiile în care există persoane încadrate în grad de 

handicap se acordă   2 puncte; 

 

Cuantumul ajutorului de urgenŃă în funcŃie de punctaj: 

între 11- 15 puncte -  600 lei; 

între 16 – 20 puncte - 650 lei; 

între 21 – 25 puncte - 700 lei; 

între 26 – 32 puncte - 750 lei. 

peste 32 puncte        -  800 lei  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1  

al municipiului Bucureşti prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health Aid 

Romania în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial 

a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin măsura de plasament  

a C.P.C. Sector 1 la FundaŃia Health Aid Romania” 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 

precum şi Raportul de Specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Raportul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a Consiliului Local 

al Sectorului 1; 

 Având în vedere solicitarea nr. 53/18.04.2007 a FundaŃiei 

Health Aid Romania înregistrată la DGASPC Sector 1 cu nr. 

17390/18.04.2007; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, ale Legii nr. 326/2003 privind 



 358

drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile 

publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în 

centrele maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în 

plasament la asistenŃi maternali profesionişti; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

237/14.07.2005 privind aprobarea normativelor de cheltuieli, în 

vederea  acordării drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii 

aflaŃi în dificultate, persoanele adulte şi persoanele cu handicap 

asistate în unităŃile de protecŃie specială din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

precum şi a normativelor de cheltuieli aferente activităŃilor 

administrative şi a normativelor pentru salariaŃi;   

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), ale art. 81 

alin. (2) lit. p) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 cu FundaŃia Health Aid 

Romania în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial 
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a copiilor şi tinerilor protejaŃi prin măsura de plasament a C.P.C. 

Sector 1 la FundaŃia Health Aid Romania”.  

 

 Art. 2. In acest sens, Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi FundaŃia Health Aid Romania vor 

incheia o Conventie de Colaborare. 

 

 Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru a semna, în numele şi pe seama Consiliului Local 

Sector 1 ConvenŃia de Colaborare menŃionată la art. 2. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, FundaŃia Health Aid Romania si Serviciul Secretariat General 

AudienŃe din cadru, Primăriei Sector 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 154/29.05.2007                  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD   Str.  Inovatorilor nr.11 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 72/18.04.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 3CA3/31.01.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

 - Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
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350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin.(2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. ”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str.  

Inovatorilor nr. 11. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 155/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Simeria nr.23 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 74/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 5 CA 13/28.02.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
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350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr.91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin.(2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Simeria nr. 

23. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 156/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Carol Knappe nr.7 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 75/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 8 CA 12/18.04.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
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350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin.(2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Str. Carol 

Knappe nr. 7. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 157/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Episcop Vulcan nr. 77-79 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 76/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 33 CA 4/13.12.2006 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii 
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nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin.(2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată –  Str. Episcop 

Vulcan nr. 77-79. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 158/29.05.2007 



 372

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Intr. Cireşoaia nr.3 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 77/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 6 CA 17/14.03.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii 
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nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Intr. Cireşoaia 

nr. 3. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 159/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 137 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 78/09.05.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 9 CA 6/25.04.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii 
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nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată – Sos. Bucuresti-

Ploiesti nr. 137. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 
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 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 160/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu  

pentru construcŃii definitive pe teren proprietate privată 

PUD Str. Cretei nr. 16/Str. Gh. Simionescu nr.19 nr.6 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- Raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei sectorului 1  

- Avizul nr. 61/21.03.2007 al Comisiei de administrare a domeniului 

public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecŃia mediului înconjurător a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 6 CA 14/21.03.2007 al  Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului României nr. 5/24.01.2002 pentru 

modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 
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- Legii 289/07.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  si urbanismului, 

- Legii nr. 350/20041 privind amenajarea teritoriului; 

- Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente 

pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism din 

Municipiul Bucureşti. 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bucureşti, 

aprobat cu Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti 

nr. 269/21.12.2000.                   

- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind 

formularele, procedura de autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor 

prevăzute la art. 2, alin. (2) şi art. 6, alin.(1) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea construcŃiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinŃelor.  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art. 81, alin. 

(2), lit. “i” şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicata 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren  proprietate privată – Str. Cretei nr. 

16/ Str. Gh. Simionescu nr. 19.   
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4. Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primariei 

Municipiului Bucuresti – Serviciul Evidenta Urmarire Acte 

Administrative din cadrul Directiei Administratie Publica conform  

Ordinului M.T.C.T. nr. 22/2007. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 161/29.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului – 06.06.2004; 

 łinând seama de prevederile art. 9 din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare  a consiliilor 

locale, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.109/21.03.2006 privind alegerea preşedintelui de 

şedintă; 

 În temeiul prevederilor art. 37, art. 46, alin. (1) şi art. 95, alin. 

(2), lit. ”a” şi art. 1207, alin. (1), lit. ”b”din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ADRIAN OGHINĂ 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 162/29.05.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
 

Sumar 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiilor tehnico- economice aferente 

obiectivului de investiŃii – construire terenuri de sport  

în Parcul A.I.CUZA 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Parcurilor nr. 

1430/10.05.2007 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

 În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G 

45/2003 privind finanŃele publice locale, aprobată de Legea nr. 

108/2004. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit.i din 

Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, 

republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃiile tehnico – economice 

aferente obiectivului de investiŃii – construire terenuri de sport în 

Parcul A.I. CUZA, conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Primarul sectorului 3 şi DirecŃia Parcurilor vor lua 

măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4., 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 50/17.05.200 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local –

clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 63. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar şi a 

situaŃiilor financiare pe anul 2006 

 

 Având în vedere: 

- Raportul privind contul de încheiere a exerciŃiului bugetar şi a 

situaŃiilor financiare pe anul 2006 

- Avizele comisiilor de specialitate  

 În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 şi 4 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, aprobată prin Legea 

108/2004 şi ale Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată în 2004, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 (4) lit,,a”, art. 63 (4) lit, b” art. 

81 alin. (2), lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind AdministraŃia 

Publică Locală, republicată în 2007, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă contul anual de încheiere a exerciŃiului 

bugetar al Consiliului Local Sector 3 pe anul 2006 conform 

anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Se aprobă situaŃiile financiare ale Consiliului Local 

sector 3 la data de 31.12.2006, conform anexelor nr. 7-8 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2 - 4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 51/17.05.2007 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local –

clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 63. 



 389

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului pe anul 2007 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice şi DirecŃiei 

InvestiŃii AchiziŃii, privind rectificarea Bugetului Consiliului Local 

Sector 3 pe anul 2007  

- Avizele comisiilor de specialitate ale C.L.S.3  

 În temeiul prevederilor art .45 alin.2 lit. a) şi art. art. 81 alin. 

(2), lit. d din Legea nr. 215/2001- republicată, privind AdministraŃia 

Publică Locală, completată şi modificată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Bugetul local al Consiliului Local Sector 3 pe anul 

2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 

28/2007, se rectifică prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 

suma de 31.998,40 mii lei. 

 

 Art. 2 Veniturile Bugetului local al Consiliului Local sector 3 
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se stabilesc în sumă de 524.359,63 mii lei , în structură conform 

anexei nr. 141/01 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului 

Local Sector 3 în sumă de 524.359,63 mii lei cu desfăşurarea pe 

capitolele prevăzute, conform anexelor 141/01 şi 141/06, care fac 

parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Se aprobă cheltuielile de investiŃii, conform listei 

sinteză a cheltuielilor de investiŃii în sumă de 167.396,23 mii lei 

conform anexei nr. 141/07 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii, aprobat prin 

H.C.L.S.3 nr. 25/2007, prin majorare cu suma de 228,00 mii lei 

devenind 20.993,00 mii lei, conform anexelor nr. 141/02 şi 141/06, 

care fac parte integrantă din prezenta . 

 

 Art. 6 Primarul sectorului 3, DirecŃia Economică, DirecŃia 

InvestiŃii AchiziŃii, celelalte direcŃii şi servicii de specialitate vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 7 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 
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afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2 - 4, 

sector 3. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 52/17.05/2007 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local – 

Clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 63.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei imobilelor de locuit cuprinse în 

Programul de reabilitare termică 

 

 Având în vedere , 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii şi DirecŃiei 

de Gospodărie Locală ; 

- OrdonanaŃa de UrgenŃă nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor 

speciale pentru reabilitatrea termică a unor clădiri de locuit, 

modificată şi completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 187/2005 

şi aprobată de Legea nr. 260/2006 ; 

- Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei 

republicată şi modificată ;  

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 110/31.10.2006 

privind constituirea Comisiei pentru EficienŃa Energetică la nivelul 

Sectorului 3 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit. i 

din legea nr. 215/2001 , republicată , privind administraŃia publică 

locală , 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista imobilelor cuprinse în Programul de 

reabilitare termică, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 2 Primarul sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate şi 

Comisia pentru EficienŃa Energetică la nivelul sectorului 3, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4 , 

sector 3 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 53/17.05.2007 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local –

clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 6. 

3



 394

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea convenŃiilor civile de constituire a asociaŃiei 

contractante între Primăria Sectorului 3, în calitate de coordonator 

al programului de reabilitare termică a unor clădiri de locuit şi 

asociaŃiile de proprietari ai imobilelor nominalizate în programul 

anual de reabilitare termică, conform anexelor 1-18 

 

 Având în vedere, 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii, AchiziŃii şi DirecŃiei 

de Gospodărie Locală 

- H.C.L.S 3 nr. 110/31.10.2006 privind constituirea Comisiei pentru 

EficienŃa Energetică la nivelul sectorului 3; 

- Prevederile art. 6 alin (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 174/2002 

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a 

unor clădiri de locuit, modificată şi completată prin OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 187/2005 şi aprobată de Legea nr. 260/2006; 

- Prevederile art. 20 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr 

1735/2006 de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 174/2002; 

- Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, 

republicată şi modificată; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanŃele locale; 

- Avizele comisiilor de specialitate; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (4) din 
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Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică 

locală, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă convenŃiile civile de constituire a asociaŃiei 

contractante între Primăria Sectorului 3, în calitate de coordonator 

al programului de reabilitare termică a unor clădiri de locuit şi 

asociaŃiile de proprietari ai imobilelor nominalizate în programul 

anual de reabilitare termică, conform anexelor 1-18, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 3, prin DirecŃiile de specialitate, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

Nr. 54/17.05.2007 

 

 Anexele pot fi consultate la Biroul RelaŃii Consiliul Local –

clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 63.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

 privind înfiinŃarea punctului de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 30/26.04.2007 al Serviciului 

Programe Integrare Europeană ; 

- Adresa nr. 47099/26.04.2007 a Serviciului Patrimoniu EvidenŃa 

ProprietăŃii şi Cadastru; 

- Scrisoarea de aprobare a proiectului; 

- H.C.L.S. 3 nr. 95/2006 ; 

- H.C.G.M.B. nr. 308/1999; 

- Avizele comisiilor de specialitate 

 În baza prevederilor art. 5, alin. 1 din H.G. nr. 448/2005 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art 81 alin. 2 lit. f şi m 

Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă înfiinŃarea, cu respectarea cerinŃelor 

tehnice a unui punct de colectare selectivă a DEEE de la 
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gospodăriile particulare, pe amplasamentul în suprafaŃă de 1400 

mp, situat între str. FumăriŃei şi str. Borceag, teren aflat în 

administrarea Consiliului Local sector 3. 

 

 Art. 2 Se aprobă majorarea contribuŃiei proprii a Primăriei 

Sectorului 3 pentru implementarea proiectului, la valoarea de 

77980 RON (reprezentând 50% din valoarea totală de 156.200 

RON), sumă asigurată prin bugetul local pe anul 2007. 

 

 Art. 3 Primarul, DirecŃia Economică, Serviciul Programe 

Integrare –Europeană, DirecŃia Gospodărie Locală, şi Serviciul 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 55/17.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 din H.C.L.S. 3 nr. 1/2007 privind 

organigrama, statul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 3 

 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse 

Umane; 

- Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici ; 

- H.C.L.S. 3 nr. 1/2007 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate. 

 În baza prevederilor art. 6 alin. 4 şi art. 33 din O.G. nr. 

6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până la intrarea în 

vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi a altor 

drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care 

se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, O.G. nr. 10/2007 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 

personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 precum şi 

Legea 188/1999 privind Statutul FuncŃionarului Public, republicată. 

 În temeiul art. 81 alin. 2 lit.e şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 

215/2001 privind AdministraŃia Publică Locală, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 din H.C.L.S. 3 nr. 

1/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Serviciul Organizare Resurse Umane, Financiar vor 

lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 56/17.05.2007 

 

 Anexa poate fi consultată la Biroul RelaŃii Consiliul Local –

clădirea Stării Civile str. Matei Basarab nr. 63. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

CONSTRUIRE BIROU UNIC- PRIMĂRIA sector 3 

Str. L.Pătrăşcanu nr. 3-5, sector 3 

 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 nr. 

3442/14.05.2007, 

- Raportul Arhitectului Şef al Sectorului 3 nr. 3452/14.05.2007, 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică de organizare şi dezvoltare urbanistică, fond 

locativ şi arhitectură, protecŃia, conservarea şi valorificarea 

monumentelor istorice a Consiliului Local al Sectorului 3; 

- Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 

 łinând seama de prevederile : 

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată cu Legea nr. 50/1991(r2) privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii din data de 13.10.2004; 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin 

HCGMB nr. 269/21/12/2000; 

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinŃei 

nr. 1107/01.08.2001; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. „e” şi art. 81, lit. „i” 

din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - Construire 

Birou Unic – Primaria sector 3 – str. L. Pătrăşcanu nr. 3-5, sector 

3, pe teren aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, 

aflat în administrarea Primăriei sector 3. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire. 

 

 Art. 3 Perioada de valabilitate a documentaŃiei de urbanism 

este de 2 (doi) ani. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 4, 

sector 3. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

AVRAM VASILE MARIUS MIHĂIłĂ 

 

Nr. 57/14.05.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 4/PRIMĂRIA SECTOR 4 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenŃei reprezentanŃilor 

Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a 

AcŃionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4’’S.A. 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate 

nr.II.5/268/19.04.2007, întocmit de Secretarul Sectorului 4 şi 

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; 

 Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 4 nr. 3 şi 7 ; 

 Văzând cererile depuse de domnii Zlotea Marian şi Băleanu 

Dorin la Secretariatul Consiliului Local al sectorului 4, precum şi 

prevederile Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 

55/31.05.2006 ; 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a 

societăŃilor comerciale; 

 În temeiul art. 46, alin.(1) şi art. 95 alin.(4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Cu data prezentei Consiliul Local al sectorului 4 ia act 

de demisiile domnilor Zlotea Marian, Băleanu Dorin şi Danciu 

Alexandru din calitatea de reprezentanŃi ai Consiliului Local al 

Sectorului 4 în Adunarea Generală a AcŃionarilor de la 

S.C.,,A.D.P.P.4’’S.A. 

 

 Art. 2 Cu aceeaşi dată se desemnează domnii Antonel 

Tănase, Cătălin OpriŃa şi doamna Cristina Dumitrescu ca 

reprezentanŃi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea 

Generală a AcŃionarilor de la S.C.,,A.D.P.P.4’’ S.A. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 27/02.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi 

cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti; 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

829/19.04.2007 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/18 decembrie 

2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum şi art. 3 din Anexa la HCL 15/28.02.2007, 

privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloacele de transport în comun de 

suprafaŃă şi cu metroul, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. n din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală republicată;   
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaŃă 

pentru perioada 16 martie - 18 aprilie, pentru persoanele cu 

handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap vizual precum 

şi pentru asistenŃii personali sau însoŃitorii acestora care sunt 

nominalizate în Anexa nr. 1) şi 2) ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităŃi pentru 

transportul urban cu metroul pentru perioada  16 martie – 

18aprilie, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, 

persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenŃii 

personali sau însoŃitorii acestora care sunt nominalizate în Anexele 

nr. 3) şi 4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

Nr. 28/02.05.2007
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului serviciilor de copiere 

a documentelor solicitate în baza Legii 544/2001 

 

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 4; 

- Referatul de specialitate al DirecŃiei RelaŃii cu Comunitatea 

Locală nr. II .1 / 155 /11.04.2007 ;  

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 7 ale Consiliului Local 

Sector 4; 

- Art. 9 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public;  

- Art. 18 din H.G. nr. 123/2002, privind Normele Metodologice de 

aplicare a legii 544/2001 

 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 modificată şi 

completată, privind administraŃia publică locală;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Copierea documentelor solicitate conform Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public se va 

face contra cost. 
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 Valoarea unei copii xerox este stabilită în anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Plata se va face la casieria Primăriei sectorului 4. 

 

 Art. 2 La data adoptării acestei hotărâri, se abrogă 

prevederile H.C.L. Sector 4 nr.22/2004. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 4, prin serviciile de specialitate, va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform 

competenŃelor. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 29/02.05.2007 
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ANEXA 1 la HCLS4 nr. 29/02.05.2007 

 

 

 

 

 

 

Taxele aferente 

serviciilor de copiere a documentelor solicitate 

în baza Legii 544/2001 

 

 

 

 

1. Format A5........................0,03 lei  RON / pag. 

2. Format A4........................0,05 lei RON / pag. 

3. Format A3........................0,08 lei RON / pag. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Gheorghe SĂVULESCU
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea consumului de carburanŃi pentru parcul auto al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 Bucureşti 

 Luând în considerare referatul de specialitate nr. 

131/23.04.2004 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului sector 4. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 4;  

 łinând seama de prevederile OG nr. 80/2001 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 

administraŃiei publice şi instituŃiile publice, cu modificările ulterioare  

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. j) şi 

n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă consumul de carburanŃi / lună pentru parcul 
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auto al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor legale. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 30/02.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei cuprinzând cele 70 imobile tip locuinŃe -

condominii pentru intrarea în Programul de reabilitare termică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 4 şi Referatul de specialitate al DirecŃiei RelaŃii cu 

Comunitatea Locală. 

 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 174/2002 privind 

instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 

clădiri de locuit multietajate; 

 În temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor, 

ConstrucŃiilor şi Turismului nr. 1366/20.07.2006 prin care a fost 

aprobat Programul de acŃiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea 

termică a unor clădiri de locuit; 

 łinând seama de prevederile Normelor metodologice de 

aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 174/2002 

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a 

unor clădiri de locuit multietajate; 

 Precum şi a prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor 

speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 

multietajate; 
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 Luând act de prevederile Legii 260 /2006 privind aprobarea 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 187 / 2005 pentru 

modificarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 174 / 2002 

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a 

unor clădiri de locuit multietajate şi a Hotărârii 1735/2006 privind 

modificarea anexei la Hotărârea guvernului nr. 1070/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor 

speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 

multietajate. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale C.L. nr. 

2 şi 7; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45, alin. 1 şi art. 81, alin. 4, din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 –(1) Se aprobă Programul de Reabilitare Termică a 

locuinŃelor -condominii aflate pe lista cuprinsă în anexa nr. 1 de la 

prezenta, care face parte integrantă din această Hotărâre. 

      (2) În situaŃia în care una dintre clădirile din anexă 

face parte din categoria acelora propuse la consolidare, 

operaŃiunile de reabilitare termică se vor efectua după finalizarea 

consolidării seismice. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 31/02.05.2007 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri 

proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

terenuri domeniul privat şi domeniul public al municipiului 

Bucureşti situate în municipiul Bucureşti - sectorul 4 

  

 Având în vedere Referatele de specialitate ale DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 

4; 

 Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului ce funcŃionează în cadrul Primăriei 

sectorului 4; 

 Având în vedere avizele Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului şi turism, şi ale Comisiei 

juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăŃeneşti; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 2004, 

cu modificările ulterioare ; 

 În baza prevederilor Ordinului MLPTL nr. 1107/2001 privind 

unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea 

documentaŃiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

municipiul Bucureşti şi ale Ordinului MLPTL nr. 1943/2001 privind 



 416

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;  

 Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; 

 În baza dispoziŃiilor art. 45, ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru 

imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre situate pe 

terenuri proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 

domeniul privat şi domeniul public al municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 2 Prezentele documentaŃii reprezintă regulamente de 

urbanism şi nu dau dreptul de construire. 

 

 Art. 3 Perioada de valabilitate a prezentelor documentaŃii de 

urbanism este de 2 ani . 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 32/02.05.2007
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ANEXA LA HOT NR. 32/02.05.2007 

 
Nr. 
crt. 
 

Nr./data 
registratură 

SOLICITANT ADRESA 
POŞTALĂ 

DENUMIRE 
INVESTIłIE 

Teren 
proprietate 

privată 
persoane 
fizice/jur. 

Teren 
dom. 
privat 

MB 

Teren 
dom. 

public  
M B 

Aviz 
Com 
Nr.2 

Aviz 
Com 
Nr.7 

Obs. 

1. 61192 
/20.04.07 
 

BĂŞICĂ 
GRIGORE 

Str.Orgu 
Tănase 
nr.25-27 

LOCUINłĂ 
P+1E +M                                               

St=474,22 
mp 

  25.04
. 

25.04 Pers 
fiz. 

2. 62394 
/03.04.07 
 

PMB-ŞCOALA 
GENERA-LĂ 
NR.98 

Str 
Stupilor nr.1 

SALA DE 
SPORT, GHENĂ 
GUNOI ŞI 
GOSPODĂRIE  
COMUNALĂ 

St= 
6863,00 

mp 

  
 

25.04 25.04 Pers 
jur. 

3. 62396 
/03.04.07 
 

PMB-SCOALĂ 
GENERALĂ 
NR.129 

Str.Izvorul 
Crişului nr.6 
 

SALA DE 
SPORT, 
GHENĂ GUNOI 
ŞI 
GOSPODĂRIE 
COMUNALA                                                     

St= 
11564,0 

mp 

  
 

25.04 25.04 Pers. 
jur. 

4. 63038 
/27.04.07 
 

SC FULL 
IMPEX SRL  
ŞI SC LADY 
ANN 
PRODART 
SRL 

B-dul 
Dimitrie 
Cantemir 
nr.19,bl.5,P,
Ap.2 şi 33  

ACCES ŞI 
EXTINDE-RE 
SPAłII 
COMERCIALE  
PARTER BLOC                                                                                                                  

ST= 96,00 
mp 

80,00
mp 

 
 

  Pers.
jur 

5. 60606 
/30.01.07 
 

CIOCĂNES 
CU VIOREL 

Str. Jirului 
nr.30 
                                                                                                                                      

LOCUINłĂ 
P+2E +M 

St=288,83 
mp 

  25.04 25.04 Pers.
fiz. 
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6. 60836 
/23.01.07 
 

TRANDAFIR 
VERGINIA 

Intr 
.Brădiceni 
nr.1A                                                                                                                                

LOCUINłĂ 
P+1EE                                                                                                                               

St=201,94 
mp 

  25.04 25.04 Pers.
fiz. 

7. 60619 
/22.11.06 
 

SC 
PRESTIGE 
IMPEX SRL                                  

Str.Drumul 
Gilăului nr.8 
  

LOCUINłE DE 
SERVICIU 
P+1E                                                                                                                                          

St= 
1695,71 

mp 

  
 

 25.04 Pers.
jur. 

8. 68124 
/22.11.06 
 

SC MASTER 
TRADING 
SRL+ 
DOLEA ION 

Str.Dunării 
nr.26A-28B 
  

IMOBIL –
LOCUINłĂ 
S+P+1 E                                                                                                                      

St= 
145,00 

+180 mp 

  26.03 25.04 Pers.
fiz. 

9. 68487 
/06.12.06 
 

ILINCA 
TRAIAN 

Str.Alunişu-
lui nr.88                                                                                                                    

EXTINDE-REA 
ŞI  
SUPRAETAJA-
RE  
CU UN ETAJ ŞI 
MANSARDARE
A IMOBILU-LUI 
DE LOCUIT 
EXISTENT                                                                                                                     

St=200,00 
mp 

  26.03 25.04 Pers.
fiz. 

10. 61344 
/26.02.07 
 

DUMITRA-
CHE 
CONSTANTIN 

Str.Aleea 
Mirea 
Mioara Luiza 
nr.3A 

IMOBIL-SPAłIU 
COMERCI-AL+ 
BIROURI 

P+ 1 E                                                                         

St=165,00 
mp 

  
 

26.03 25.04 Pers.
fiz. 

11. 61718 
/13.03.07 
 

TACHE 
GHEORGHE                                                                              

Str. 
Secuilor x 
Dona Diana 
Alexandra 

COMERł ŞI 
BIROURI                                                        

 St= 
160 
mp 

 
 

 25.04 Pers.
fiz. 

12. 61720 
/13.03.07 
 

IONIłĂ 
ORLANDO 
FLORIN                                                             

Str.Rezo-
nanŃei x 
 B-dul 
Brânco-
veanu 

COMERł ŞI 
BIROURI                                      

 St= 
160 
mp 

 
 

 25.04 Pers.
fiz. 
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13. 61135 
/16.02.06 
 

LĂZĂRESCU 
ERNEST  

Str.Drumul 
Dealul Bistrii 
nr.29A              

IMOBILE DE 
LOCUIT  
S+P+1 E+M                                                                                                        

St= 
2904,88 

mp 

  
 

 25.04 Pers.
fiz 

14. 62774 
/19.04.07 
 

MOCANU 
VALENTINA 

Str. 
Pogoanelor  
nr.147-149 

HALĂ 
INDUSTRIALĂ  
P                                                             

St= 
2000,01 

mp 

  
 

  Pers.
fiz 

15. 62775 
/19.04.07 
 

PARASCHIV 
ADRIAN 

Str.Drumul 
Bercenaru-
lui nr.30 
  

CONSOLIDARE  
ŞI  
SUPRAETAJA 
RE IMOBIL 
EXISTENT ŞI 
CONSTRUCTIE 
2 IMOBILE  
P+2 E                                                                                                                        

St= 
2219,93 

mp 

  
 

  Pers.
fiz 

16                              
. 

68436 
/05.12.07 

MOLDOVAN 
MIHAI 

Str.Radului 
nr.11 

LOCUINłĂ 
P+2E                                                                                                                         

St=351,64   
 

  Pers.
fiz. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

GHEORGHE SĂVULESCU
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

 

HOTĂRÂRE 

privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziŃia 

Consiliului Local al Sectorului 4 pentru procurarea materialelor 

necesare pentru cabinele de vot şi amenajarea secŃiilor de votare 

 

 Văzând: 

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;  

- Raportul de specialitate privind utilizarea fondului de rezervă 

bugetară la dispoziŃia Consiliului Local al Sectorului 4 pentru 

procurarea materialelor necesare pentru cabinele de vot şi 

amenajarea secŃiilor de votare, nr. III.10/606/09.05.2007 al 

DirecŃiei Economice ; 

 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, din Legea nr. 

273/2006, privind finanŃele publice locale ; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 

21/2007, privind stabilirea obiectului şi datei referendumului 

naŃional pentru demiterea Preşedintelui României, precum şi 

Hotărârea nr. 371/25.04.2007, privind stabilirea măsurilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea referendumului naŃional din data de 

19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, Hotărârea 

nr. 372/25.04.2007, pentru aprobarea programului calendaristic 

pentru realizarea acŃiunilor necesare pentru referendumul naŃional 

din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, 
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Hotărârea nr. 373/25.04.2007, privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naŃional 

din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României; 

 Văzând adresele InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti 

nr. 12589/05.05.2007, înregistrată la Primăria Sector 4, Cabinet 

Primar, sub nr. 31/204/05.05.2007, şi nr. 12957/08.05.2007, 

înregistrată la Primăria Sector 4, Cabinet Primar, sub nr. 

31/210/08.05.2007, 

 În temeiul art. 45, alin. 1 şi 2 lit. “a” coroborat cu art. 81, alin. 

2, lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, modificată şi republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de 550,00 mii lei RON din 

fondul de rezervă la dispoziŃia Consiliului Local Sector 4; 

 

 Art. 2 Se aprobă diminuarea prevederilor bugetare ale 

subcapitolului 54.02.05 - «Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia 

autorităŃilor locale»  – cu suma de 550,00 mii lei RON adică de la 

suma de 1.726,00 mii lei RON la 1.176,00 mii lei RON conform 

anexei 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

 Art. 3 Se aprobă majorarea prevederilor bugetare ale 

subcapitolului 54.02.50 „ Alte servicii publice generale” cu suma de 
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550,00 mii lei RON după cum urmează:  

- Titlul 20 – cheltuieli materiale : 

• art. 20.01.30 – 525,00 mii lei – contract prestări 

servicii  

• art. 20.30.30 – 25, 00 mii lei – achiziŃionare 

steaguri, 

conform anexei 3.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre ; 

 

 Art. 4 Sumele rămase neutilizate vor reîntregi fondul de 

rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului Local Sector 4 ; 

 

 Art. 5 Se aprobă bugetul local al sectorului 4 pe anul 2007 

structurat pe capitole şi subcapitole bugetare conform anexelor 1, 

2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6 Primarul în calitate de ordonator principal de credite, 

va respecta prevederile din H.G. nr. 373/2007, (inclusiv art. 4) 

precum şi art. 31 alin 1 şi 2, teza a II-a din Legea nr. 3/2000, 

modificată. La finalizarea acŃiunii Referendumul, primarul va 

prezenta în scris fiecărui consilier local un raport cuprinzând 

sumele de bani utilizate, defalcate pe reper în parte, precum şi 

contractele aferente acŃiunii. 

 

 Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire 

de DirecŃia Economică din Primăria Sectorului 4 şi va fi comunicată 
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de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative, conform 

competenŃelor.  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară 

Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.05.2007. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, Contrasemnat pentru legalitate 

SECRETARUL SECTORULUI 4 

Gheorghe SĂVULESCU Radu DRAGOMIRESCU 

 

Nr. 33/09.05.2007 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 5/PRIMĂRIA SECTOR 5 
 

Sumar 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6/PRIMĂRIA SECTOR 6 
 
Sumar 

 

HOTĂRÂREA Nr. 181 din 24.05.2007 privind aprobarea conturilor anuale 

de execuŃie şi situaŃiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 

2006 (anexa pe CD)……………………………………………………………… 

 

 

426 

HOTĂRÂREA Nr. 182 din 24.05.2007 privind rectificarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 (anexa pe CD)…………………………….. 

 

483 

HOTĂRÂREA Nr. 183 din 24.05.2007 privind aprobarea modificării şi 

completării Organigramei şi a Statului de funcŃii  ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 (anexa pe CD)…………… 

 

 

505 

HOTĂRÂREA Nr. 184 din 24.05.2007 privind vânzarea materialului lemnos 

rezultat din defrişări şi toaletări de pe raza sectorului 6.................................. 

 

528 

HOTĂRÂREA Nr. 185 din 24.05.2007 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare al Serviciului de Salubrizare din cadrul A.D.P. 

Sector 6........................................................................................................... 

 

 

530 

HOTĂRÂREA Nr. 186 din 24.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

– economici privind „Amenajare locuri de joacă” şi „Amenajare parcări” în 

zona Drumul Taberei Sector 6.......................................................................... 

 

 

561 

HOTĂRÂREA Nr. 187 din 24.05.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. 

PravăŃ”.............................................................................................................. 

 

 

565 

HOTĂRÂREA Nr. 188 din 24.05.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. 

Televiziunii”..................................................................................................... 

 

 

568 

HOTĂRÂREA Nr. 189 din 24.05.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. 

Schiorilor”....................................................................................................... 

 

 

571 

HOTĂRÂREA Nr. 190 din 24.05.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. 

Valea Furcii – Tronson 1”................................................................................ 

 

 

574 

HOTĂRÂREA Nr. 191 din 24.05.2007 privind aprobarea documentaŃiei 

tehnico-economice a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Bd. 

Anul 1864”........................................................................................................ 

 

 

577 

HOTĂRÂREA Nr. 192 din 24.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu – “Aleea Valea Prahovei nr.1” Sector 6, pentru construire sală de 

sport, pe un teren în suprafaŃă de cca. 3300 m.p., domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, administrat de Primăria Sector 6 (anexa pe CD).......... 

 

 

 

580 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor anuale de execuŃie şi situaŃiilor 

financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2006 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi 

Referatul de specialitate al DirecŃiei Economic; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind FinanŃele Publice 

Locale; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, art. 81 alin. 2 lit. “d” şi alin. 4 din 

Legea nr. 215 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului local pe 

anul 2006, conform Anexei nr. 1. 

 

 Art. 2 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii de la bugetul local pe anul 2006, conform Anexei nr. 2. 
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 Art. 3 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor şi activităŃilor publice finanŃate integral din venituri 

proprii pe anul 2006, conform Anexei nr. 3. 

 

 Art. 4 Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

împrumuturilor externe şi interne pe anul 2006, conform Anexei nr. 4. 

 

 Art. 5 Se aprobă contul anual de execuŃie al veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local pe anul 2006, 

conform Anexei nr. 5. 

 

 Art. 6 Se aprobă situaŃiile financiare anuale ale Consiliului 

Local Sector 6 pe anul 2006, conform Anexei nr. 6 a “BilanŃului 

încheiat la 31.12.2006”. 

 

 Art. 7 Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economic, Serviciul 

Public pentru FinanŃe Publice Locale Sector 6, AdministraŃia 

Şcolilor Sector 6, AdministraŃia Domeniului Public, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, AdministraŃia 

PieŃelor Sector 6, Căminul de Bătrâni, DirecŃia PoliŃie Comunitară 

şi Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

Nr.: 181/24.05.2007  
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BUCURESTI     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6    

      
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  

la data de 31.12.2006  
        
        

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 
initiale 

Prevederi 
definitive 

Incasari 
realizate 

TOTAL VENITURI (rd.3+76+82)   1 00.01 296.752.700 349.436.000 322.091.019 

VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76)   2 48.02 218.216.700 242.212.000 216.962.865 

I.  VENITURI CURENTE (rd.4+42)   3 00.02 284.099.700 335.194.000 307.687.072 

A.  VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39)   4 00.03 278.389.700 331.563.000 302.438.350 
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 134.589.700 158.725.000 132.287.170 
A1.1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7) 6 00.05       

Impozit pe profit (rd.8)   7 01.02 0 0 0 

Impozit pe profit de la agenŃi economici    8 01.02.01       
A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10) 9 00.06 134.589.700 158.725.000 132.287.170 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 134.589.700 158.725.000 132.287.170 

Cote defalcate din impozitul pe venit   11 04.02.01 90.639.700 98.494.000 73.040.631 
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Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale 12 04.02.04 43.950.000 60.231.000 59.246.539 
A1.3.  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 
DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 0 0 0 
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane fizice (rd.15) 14 05.02 0 0 0 
 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane fizice  15 05.02.50       

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)   16 00.09 56.050.000 58.238.000 57.529.282 

Impozite si  taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)   17 07.02 56.050.000 58.238.000 57.529.282 
Impozit pe cladiri   18 07.02.01 35.000.000 39.100.000 38.275.133 

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice   19 
07.02.01.
01 17.000.000 15.000.000 14.617.525 

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice   20 
07.02.01.
02 18.000.000 24.100.000 23.657.608 

Impozit pe terenuri   21 07.02.02 7.000.000 6.230.000 6.139.161 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice   22 
07.02.02.
01 3.000.000 2.150.000 2.010.556 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice   23 
07.02.02.
02 4.000.000 4.080.000 4.128.599 

Impozitul pe terenul extravilan   24 
07.02.02.
03     6 

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 
notariala si alte taxe de timbru   25 07.02.03 14.000.000 12.208.000 12.502.239 

Alte impozite si taxe  pe proprietate    26 07.02.50 50.000 700.000 612.749 
A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 
(rd.26+33+35+38) 27 00.10 82.173.000 110.699.000 109.310.966 

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)   28 11.02 70.888.000 97.629.000 95.903.454 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si 
Municipiului Bucuresti 29 11.02.01       
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  30 11.02.02 70.888.000 86.859.000 85.133.454 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
subventionarea energiei termice livrate populatiei 31 11.02.03       
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
sistemele centralizate de producere si distributie a energiei 
termice 32 11.02.04       
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri 33 11.02.05       
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 34 11.02.06 0 10.770.000 10.770.000 

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 35 12.02 5.000 140.000 140.894 

Taxe hoteliere   36 12.02.07 5.000 140.000 140.894 

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)   37 15.02 220.000 300.000 313.786 
Impozit pe spectacole   38 15.02.01 220.000 300.000 313.786 

Alte taxe pe servicii specifice   39 15.02.50       
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati (rd.39 la 41) 40 16.02 11.060.000 12.630.000 12.952.832 

Taxa asupra  mijloacelor de transport   41 16.02.02 5.000.000 4.600.000 4.398.736 
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane 
fizice *) 42 

16.02.02.
01 3.000.000 2.400.000 2.249.922 

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane 
juridice *) 43 

16.02.02.
02 2.000.000 2.200.000 2.148.814 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare 44 16.02.03 6.000.000 8.000.000 8.534.468 
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 16.02.50 60.000 30.000 19.628 

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE (rd.43)   46 00.11 5.577.000 3.901.000 3.310.932 

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)   47 18.02 5.577.000 3.901.000 3.310.932 

Alte impozite si taxe   48 18.02.50 5.577.000 3.901.000 3.310.932 
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C.   VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)   49 00.12 5.710.000 3.631.000 5.248.722 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)   50 00.13 750.000 1.200.000 1.154.812 

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)   51 30.02 750.000 1.200.000 1.154.737 
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor 
si companiilor nationale 52 30.02.01       
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor 
precedenti 53 30.02.03 200.000 200.000 147.656 

Venituri din concesiuni si inchirieri   54 30.02.05 550.000 1.000.000 1.007.081 

Venituri din dividende    55 30.02.08       

Alte venituri din proprietate   56 30.02.50       

Venituri din dobanzi (rd.54)   57 31.02 0 0 75 

Alte venituri din dobanzi   58 31.02.03     75 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 
(rd.56+64+67+72+75) 59 00.14 4.960.000 2.431.000 4.093.910 
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la 
rd.63) 60 33.02 1.105.000 412.000 373.534 

Venituri din prestari de servicii   61 33.02.08 700.000 8.000 7.700 
Contributia  parintilor sau sustinatorilor legali pentru 
intretinerea copiilor in crese 62 33.02.10 400.000 400.000 363.204 
Contributia  persoanelor beneficiare ale  cantinelor de ajutor 
social 63 33.02.12       

Taxe din activitati cadastrale si agricultura   64 33.02.24       
ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea copiilor în 
unităŃile de protecŃie socială 65 33.02.27       
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 
despagubiri 66 33.02.28 5.000 4.000 2.630 

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   67 33.02.50       

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 68 34.02 1.000.000 900.000 905.616 

Taxe extrajudiciare de timbru   69 34.02.02 1.000.000 900.000 905.616 
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Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise   70 34.02.50       

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)   71 35.02 1.605.000 1.009.000 1.007.686 
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 
dispozitiilor legale 72 35.02.01 1.600.000 1.000.000 1.003.625 
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 
declaratiei de impozite si taxe 73 35.02.02 5.000 6.000 1.270 

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si 
alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit legii 74 35.02.03       

Alte amenzi, penalitati si confiscari   75 35.05.50   3.000 2.791 

Diverse venituri (rd.73+74)   76 36.02 1.000.000 30.000 1.727.074 
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor 
publice  77 36.02.05       

Alte venituri   78 36.02.50 1.000.000 30.000 1.727.074 

Venituri din ajutoare de stat recuperate   79 36.02.11       

Transferuri voluntare,  altele decat subventiile (rd.76+77) 80 37.02 250.000 80.000 80.000 

Donatii si sponsorizari   81 37.02.01 250.000 80.000 80.000 

Alte transferuri voluntare   82 37.02.50       

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)                      83 00.15 5.005.000 4.647.000 5.179.247 

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 84 39.02 5.005.000 4.647.000 5.179.247 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 85 39.02.01 5.000 47.000 22.536 
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 
statului 86 39.02.03       

Venituri din privatizare   87 39.02.04       
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat al statului 88 39.02.07 5.000.000 4.600.000 5.156.711 
IV.  SUBVENTII (rd.90)   89 00.17 7.648.000 9.595.000 9.224.700 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 7.648.000 9.595.000 9.224.700 
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Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)   91 42.02 7.648.000 9.595.000 9.224.700 

A. De capital (rd.93 la rd.100)   92 00.19 0 1.037.000 1.036.420 
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare 93 42.02.01       
Investitii finantate partial din imprumuturi externe   94 42.02.03       

Aeroporturi de interes local   95 42.02.04       

Planuri si  regulamente de urbanism   96 42.02.05       
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate 
construcŃiilor de cvartale de locuinŃe noi 97 42.02.06   1.000.000 1.000.000 
FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi 
alimentare cu apă a satelor 98 42.02.09       

FinanŃarea acŃiunilor privind reducerea riscului seismic al 
construcŃiilor existente cu destinaŃie de locuinŃă 99 42.02.10       

Subventii pentru reabiltarea termica a cladirilor de locuit   100 42.02.12   37.000 36.420 

B.  Curente (rd.102 la rd.104)   101 00.20 7.648.000 8.558.000 8.188.280 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap   102 42.02.21 7.648.000 8.558.000 8.188.280 

Subventii primite din Fondul de Interventie   103 42.02.28       
Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar   104 42.02.29       

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109)   105 43.02 0 0 0 
Subventii primite de  la  bugetele consiliilor judetene pentru 
protectia copilului 106 43.02.01       
SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele 
locale, pentru finanŃarea programelor pentru ocuparea 
temporară a fortei de munca   107 43.02.04       
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de 
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 108 43.02.07       

    108         

 Conducatorul institutiei, 
 

  

Conducatorul 
compartimentului 
financiar contabil,   
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6      
        

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI  
la data de 31.12.2006  

        
        

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 
Credite 

bugetare 
initiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plati 
efectuate 

TOTAL CHELTUIELI 
(rd.4+9+17+22+28+32+39+56+63+82+96+108+116+
124+130+136+146) 1 50.02 296.752.700 349.436.000 

317.464.19
6 

                

Autoritati publice si actiuni externe 4 51.02 28.924.700 37.956.000 33.836.077 
    5         

Autoritati executive si legislative (rd.7) 6 51.02.01 28.924.700 37.956.000 33.836.077 

AutorităŃi executive   7 51.02.01.03 28.924.700 37.956.000 33.836.077 

    8         

Alte servicii publice generale (rd.11 la rd.15) 9 54.02 15.450.500 2.354.000 1.814.227 
    10         

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale   11 54.02.05 13.008.000 150.000 0 
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 
contractate/garantate de stat   12 54.02.06       

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 13 54.02.07       
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contractate/garantate de administraŃile publice locale 

Servicii publice comunitare de evidenŃă a 
persoanelor   14 54.02.10 2.442.500 2.204.000 1.814.227 

Alte servicii publice generale    15 54.02.50       

    16         

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi  17 55.02 3.673.710 387.000 370.869 
    21   .     

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale 
administratiei (rd.24+25) 22 56.02       

    23         
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor pentru protecŃia copilului 24 56.02.06       
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 25 56.02.07       

    26         

Aparare (rd.30+rd.32) 28 60.02 445.000 452.000 406.176 
    29         

      Aparare nationala 30 60.02.02 445.000 452.000 406.176 

    31         

Ordine publica si siguranta nationala (rd.34+36) 32 61.02 5.380.000 5.804.000 4.858.418 
    33         

     Ordine publica (rd.35) 34 61.02.03 4.700.000 5.087.000 4.654.789 

Politie comunitara 35 61.02.03.04 4.700.000 5.087.000 4.654.789 

    Protectia civila si protectia contra incendiilor 36 61.02.05 680.000 717.000 203.629 

    37         

Invatamant (rd.41+44+48+49+51+54) 39 65.02 104.019.000 121.025.000 
114.147.61

7 
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    40         
                    'Învatamânt prescolar si primar 
(rd.42+43) 41 65.02.03 37.249.930 41.886.000 49.325.574 

Învatamânt prescolar 42 65.02.03.01 18.081.480 22.133.000 22.930.457 

Învatamânt primar 43 65.02.03.02 19.168.450 19.753.000 26.395.117 

                   'Învatamânt secundar (rd.45 la 47) 44 65.02.04 60.480.190 72.149.000 58.368.893 

Învatamânt secundar inferior    45 65.02.04.01 20.585.580 26.778.000 16.615.340 

Învatamânt secundar superior    46 65.02.04.02 28.918.790 34.119.000 31.315.164 

Invatamant profesional 47 65.02.04.03 10.975.820 11.252.000 10.438.389 

                    Învatamânt postliceal 48 65.02.05       

                   Învatamânt  nedefinibil prin nivel (rd. 50) 49 65.02.07 6.288.880 6.990.000 6.453.150 

Învatamânt special 50 65.02.07.04 6.288.880 6.990.000 6.453.150 
                  Servicii auxiliare pentru educatie 
(rd.52+53) 51 65.02.11 0 0 0 

Internate si cantine pentru elevi  52 65.02.11.03       

Alte servicii auxiliare 53 65.02.11.30       

                 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 54 65.02.50       

    55         

Sanatate (rd.58+60) 56 66.02 0 0 0 
    57         

                  Servicii  medicale in unitati sanitare cu 
paturi (rd.59) 58 66.02.06       

Spitale generale 59 66.02.06.01       

                  Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.61) 60 66.02.50       

Alte institutii si actiuni sanitare 61 66.02.50.50       
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    62         

Cultura, recreere si religie (rd.65+75+79+80) 63 67.02 15.900.380 21.808.000 17.277.003 
    64         

                  Servicii culturale (rd.66 la 74) 65 67.02.03 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 66 67.02.03.02       

Muzee 67 67.02.03.03       

Institutii publice de spectacole si concerte 68 67.02.03.04       

Scoli populare de arta si meserii 69 67.02.03.05       

Case de cultura 70 67.02.03.06       

Camine culturale 71 67.02.03.07       
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii 
traditionale 72 67.02.03.08       

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 73 67.02.03.12       

Alte servicii culturale 74 67.02.03.30       

                  Servicii recreative si sportive (rd.76 la 78) 75 67.02.05 13.950.380 18.278.000 15.021.625 

Sport 76 67.02.05.01       

Tineret 77 67.02.05.02 50.000 0   
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement 78 67.02.05.03 13.900.380 18.278.000 15.021.625 

Servicii religioase 79 67.02.06 1.500.000 3.100.000 1.988.957 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 80 67.02.50 450.000 430.000 266.421 

    81         
Asigurari si asistenta sociala 
(rd.84+85+87+88+89+90+93) 82 68.02 42.738.800 51.535.000 49.994.434 

    83         



 438

                     Asistenta acordata persoanelor in varsta 84 68.02.04 990.000 1.009.000 924.206 
                    Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati (rd.86) 85 68.02.05 17.537.310 20.204.000 19.851.253 

Asistenta sociala  in  caz de invaliditate 86 68.02.05.02 17.537.310 20.204.000 19.851.253 

                     Asistenta sociala pentru familie si copii 87 68.02.06 8.735.000 12.097.000 11.366.897 

                     Ajutoare pentru locuinte 88 68.02.10       

                     Crese 89 68.02.11 2.820.000 4.197.000 3.988.848 

                     Prevenirea excluderii sociale (rd.91+92) 90 68.02.15 569.000 554.000 547.409 

Ajutor social 91 68.02.15.01 569.000 554.000 547.409 

Cantine de ajutor social 92 68.02.15.02       
                     Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 
asistentei  sociale 93 68.02.50 12.087.490 13.474.000 13.315.821 

    94         
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 
(rd.98+101+104+105+106) 96 70.02 10.288.050 13.819.000 12.075.556 

    97         

                     Locuinte (rd.99+100) 98 70.02.03 0 107.000 36.420 

Dezvoltarea sistemului de locuinte 99 70.02.03.01   37.000 36.420 

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 100 70.02.03.30   70.000   
                     Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice (rd.102+103) 101 70.02.05 4.905.830 2.590.000 1.642.638 

Alimentare cu apa 102 70.02.05.01 4.905.830 2.590.000 1.642.638 

Amenajari hidrotehnice  103 70.02.05.02       

                     Iluminat public si electrificari rurale 104 70.02.06 508.200 509.000 239.882 

                     Alimentare cu gaze naturale in localitati 105 70.02.07       

                    Alte servicii în domeniile locuintelor, 106 70.02.50 4.874.020 10.613.000 10.156.616 
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serviciilor si dezvoltarii comunale  

  107         

Protectia mediului (rd.110+113) 108 74.02 51.593.190 62.978.000 61.910.909 

  109         
                    Salubritate si gestiunea deseurilor 
(rd.111+112) 110 74.02.05 49.000.000 60.408.000 60.408.000 

Salubritate 111 74.02.05.01 49.000.000 60.408.000 60.408.000 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 112 74.02.05.02       

                    Canalizarea si tratarea apelor reziduale 113 74.02.06 2.593.190 2.570.000 1.502.909 

    114         
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 
(rd.118) 116 80.02 185.000 278.000 276.718 

    117         
                    Actiuni generale economice si comerciale 
(rd.119 la 122) 118 80.02.01 185.000 278.000 276.718 

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 119 80.02.01.06 185.000 278.000 276.718 

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii 120 80.02.01.09       

Programe de dezvoltare regionala  si sociala 121 80.02.01.10       
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si 
comerciale 122 80.02.01.30       

    123         

Combustibili si energie (rd.126 la 128) 124 81.02       
    125         

                      Energie termica 126 81.02.06       

                      Alti combustibili 127 81.02.07       

                      Alte cheltuieli privind combustibili si 128 81.02.50       
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energia 

    129         
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 
(rd.132) 130 83.02       

    131         

                      Agricultura (rd.133+134) 132 83.02.03       

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 133 83.02.03.03       

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  134 83.02.03.30       

    135         

Transporturi (rd.138+142+144) 136 84.02 18.154.370 31.040.000 20.496.192 
    137         

                      Transport rutier (rd.139 la 141) 138 84.02.03 18.154.370 31.040.000 20.496.192 

Drumuri si poduri 139 84.02.03.01       

Transport în comun 140 84.02.03.02       

Strazi  141 84.02.03.03 18.154.370 31.040.000 20.496.192 

                    Transport aerian (rd.143) 142 84.02.06       

Aviatia civila 143 84.02.06.02       

                   Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 144 84.02.50       

    145         

Alte actiuni economice (rd.148 la 152) 146 87.02       

Din total capitol: 147         

                   Fondul Român de Dezvoltare Sociala  148 87.02.01       

                   Zone libere 149 87.02.03       

                   Turism 150 87.02.04       
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                   Proiecte de dezvoltare multifunctionale 151 87.02.05       

                  Alte actiuni economice 152 87.02.50       

    153         

        
Conducatorul institutiei 

,    
Conducatorul compartimentului 

financiar contabil, 
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Anexa 2 la hot. 181/24.05.2007 

 

Contul de execuŃie al bugetului instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii (de 

subordonare locală) la data de 31.12.2006 

 
Denumirea indicatorilor Cod 

rând 
Cod indicator Prevederi 

iniŃiale 
Prevederi 
definitive 

Încasări 
realizate 

TOTAL VENITURI  
(rd. 2+26+29) 

1 00.10 7 300 000 13 847 000 9 286 481 

I. VENITURI CURENTE 
(rd. 3) 

2 00.10 7 300 000 8 510 000 7 272 378 

Taxa pe servicii 
specifice 

3 15.10    

Impozit pe spectacole 4 15.10.01    
C. VENITURI 
NEFISCALE (rd. 4+9) 

5  7 300 000 8 510 000 7 272 378 

C1. VENITURI DIN 
PROPRIETATE (rd. 5) 

6  2 900 000 2 900 000 1 197 123 

Venituri din proprietate 
(rd. 6 la rd. 8) 

7 30.10 2 900 000 2 900 000 1 197 123 

Venituri din concesiuni 
şi închirieri (învăŃământ)  

8 30.10.05 2 900 000 2 900 000 1 197 123 
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Venituri din utilizarea 
păşunilor comunale 

9 30.10.09    

Alte venituri din 
proprietate 

10 30.10.50    

C2. VÂNZĂRI DE 
BUNURI ŞI SERVICII 
(rd. 10+20+2+24) 

11  4 400 000 5 610 000 6 075 255 

Venituri din prestări de 
servicii şi de alte activităŃi 
(rd. 11 la rd. 19) 

12 33.10 3 071 140 4 281 000 4 842 817 

Taxe şi alte venituri în 
invăŃământ 

13 33.10.05 2 921 140 1 937 000 4 534 442 

Venituri din prestări de 
servicii (EvidenŃa 
PopulaŃiei) 

14 33.10.08  2 204 000 199 968 

ContribuŃia de întreŃinere 
a persoanelor asistate 

15 33.10.13 150 000 140 000 108 007 

ContribuŃia elevilor şi 
studenŃilor pentru 
internate, cămine şi 
cantine 

16 33.10.14    

Venituri din valorificarea 
produselor obŃinute din 
activitatea proprie sau 
anexă 

17 33.10.16    
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Venituri din organizarea 
de cursuri de calificare 
şi conversie 
profesională, 
specializare 

18 33.10.17    

Venituri din serbări 
şcolare, manifestări 
culturale 

19 33.10.19    

Venituri din contractele 
încheiate cu casele de 
asigurări sociale de 
sănătate 

20 33.10.21    

Alte venituri din prestări 
de servicii şi alte 
activităŃi 

21 33.10.50    

Venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise (rd. 21) 

22 34.10    

Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise 

23 34.10.50    

Amenzi, penalităŃi şi 
confiscări (rd. 23) 

24 35.10    

Alte amenzi, penalităŃi şi 
confiscări 

25 35.10.50    
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Diverse venituri (rd. 25) 26 36.10 1 328 860 1 329 000 1 232 838 
Alte venituri 27 36.10.50 1 328 860 1 329 000 1 232 838 
ÎnvăŃământ 28     
ADP 29     
Transferuri voluntare, 
altele decât subvenŃiile 

30 37.10 0 0 0 

DonaŃii şi sponsorizări 31 37.10.01    
Alte transferuri voluntare 32 37.10.50    
II. VENITURI DIN 
CAPITAL (rd. 27) 

33  0 0 0 

Venituri din valorificarea 
unor bunuri (rd. 28) 

34 39.10 0 0 0 

Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale 
instituŃiilor publice 

35 39.10.01    

Alte venituri din 
valorificarea de bunuri 

36 39.10.50    

IV. SUBVENłII (rd. 30) 37  0 5 337 000 2 014 103 
SubvenŃii de la alte 
administraŃii (rd. 31) 

38 43.10 0 5 337 000 2 014 103 

SuvbenŃii pentru 
instituŃiile publice 

39 43.10.09  5 337 000 2 014 103 

 40     
 41     
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NOTĂ: Se completează câte un formular distinct pentru bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor 

finanŃate integral sau parŃial din  

 

Conducătorul instituŃiei,                           Conducătorul compartimentului financiar contabil,  
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Denumirea indicatorilor 

Cod 
rând 

Cod 
indicator 

Credite 
bugetare 
iniŃiale 

Credite bugetare 
 definitive 

PlăŃi 
efectuate  

TOTAL CHELTUIELI 
(rd.3+7+13+30+37 
+55+61+68+73+78) 

1  7 300 000 13 847 000 12 810 
581 

 2     
Alte servicii publice 
generale (rd. 5) 

3 54.10 0 2 454 000 2 013 206 

 4     
Servicii publice 
comunitare de evidenŃă a 
persoanelor 

5 54.10.10  2 454 000 2 013 206 

 6     
Ordine publică Ńi siguranŃa 
naŃională (rd. 9+11) 

7 61.10 0 5 087 000 4 654 778 

 8     
Ordine publică (rd. 10) 9 61.10.03 0 5 087 000 4 654 778 
PoliŃie comunitară 10 61.10.03.04  5 087 000 4 654 778 
ProtecŃia civilă şi protecŃia 
contra incendiilor 

11 61.10.05    

 12     
ÎnvăŃământ (rd. 
15+18+22+23+25+28) 

13 65.10 6 000 000 5 016 000 5 480 879 

 14     
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ÎnvăŃământ preşcolar şi 
primar (rd. 16+17) 

15 65.10.03 2 456 140 2 560 000 3 587 096 

ÎnvăŃământ preşcolar 16 65.10.03.01 2 456 140 2 560 000 3 587 096 
ÎnvăŃământ primar 17 65.10.03.02    
ÎnvăŃământ secundar  
(rd. 19 la 21) 

18 65.10.04 3 504 360 2 413 000 1 863 987 

ÎnvăŃământ secundar 
inferior 

19 65.10.04.01    

ÎnvăŃământ secundar 
superior 

20 65.10.04.02 3 504 360 2 413 000 1 863 987 

ÎnvăŃământ profesional 21 65.10.04.03    
ÎnvăŃământ postliceal 22 65.10.05    
ÎnvăŃământ nedefinibil prin 
nivel (rd. 24) 

23 65.10.07 39 500 43 000 29 796 

ÎnvăŃământ special 24 65.10.07.04 39 500 43 000 29 796 
Servicii auxiliare pentru 
educaŃie (rd. 26+27) 

25 65.10.11 0 0 0 

Internate şi cantine pentru 
elevi 

26 65.10.11.03    

Alte servicii auxiliare 27 65.10.11.30    
Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 

28 65.10.50    

 29     
Sănătate (rd. 31+34) 30 66.10    
Din total capitol : 31 66.10.04    
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AsistenŃă medicală pentru 
specialităŃi clinice 

32 66.10.04.02    

AsistenŃă medicală în 
centre medicale 
multifuncŃionale 

33 66.10.04.05    

Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăŃii  
(rd. 35) 

34 66.10.50    

Alte instituŃii şi acŃiuni 
sanitare 

35 66.10.50.50    

 36     
Cultură, recreere şi religie  
(rd. 39+40+41+51+53) 

37 67.10    

Din total capitol : 38     
AdministraŃia centrală 39 67.10.01    
Servicii publice 
descentralizate 

40 67.10.02    

Servicii culturale 
 (rd. 42 la 50) 

41 67.10.03    

Muzee 42 67.10.03.03    
InstituŃii publice de 
spectacole şi concerte 

43 671.10.03.04    

Şcoli populare de artă şi 
meserii 

44 67.10.03.05    

Case de cultură 45 67.10.03.06    
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Cămine culturale 46 67.10.03.07    
UniversităŃi populare 47 67.10.03.09    
Presa 48 67.10.03.10    
Edituri 49 67.10.03.11    
Alte servicii culturale 50 67.10.03.30    
Servicii recreative şi 
sportive (rd. 52)  

51 67.10.05    

Sport 52 67.10.05.01    
Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 

53 67.02.50    

 54     
Asigurări şi asistenŃă 
socială (rd. 57+58+60) 

55 68.10 150 000 140 000 91 084 

Din total capitol 56     
AsistenŃă acordată 
persoanelor în vârstă 

57 68.10.04 150 000 140 000 91 084 

AsistenŃă socială în caz 
de boli şi invalidităŃi  
(rd. 59) 

58 68.10.05    

AsistenŃă socială în caz 
de invaliditate 

59 68.10.05.02    

Creşe 60 68.10.11    
LocuinŃe, servicii şi 
dezvoltare publică  
(rd. 63+65+66) 

61 70.10 1 150 000 1 150 000 570 634 
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Din total capitol 62     
LocuinŃe (rd.64) 63 70.10.03    
Dezvoltarea sistemului de 
locuinŃe 

64 70.10.03.01    

Servicii şi dezvoltare 
publică 

65 70.10.04    

Alte servicii în domeniul 
locuinŃelor, şi dezvoltării 
comunale 

66 70.10.50 1 150 000 1 150 000 570 634 

 67     
AcŃiuni generale 
economice, comerciale şi 
de muncă (rd. 70)  

68 80.10    

Din total capitol 69     
AcŃiuni generale 
economice şi comerciale 
(rd. 71)  

70 80.10.01    

Alte cheltuieli pentru 
acŃiuni generale 
economice şi comerciale 

71 80.10.01.30    

 72     
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare 
(rd. 75) 

73 83.10    

Din total capitol 74     
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Agricultura (rd. 76) 75 83.10.03    
Alte cheltuieli in domeniul 
agriculturii 

76 83.10.03.30    

 77     
Transporturi (rd. 80) 78 84.10    
Din total capitol 79     
Alte cheltuieli in domeniul 
transporturilor 

80 84.10.50    

 81     
Alte acŃiuni economice (rd. 
84) 

82 87.10    

Din total capitol 83     
Alte acŃiuni economice 84 87.10.50    
 85     
VII. REZERVE, 
EXCEDENT/ DEFICIT 

86 96.10    

EXCEDENT 87 98.10    

 

Conducătorul instituŃiei,                           Conducătorul compartimentului financiar contabil,  
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Anexa 3 
Contul de execuŃie a bugetului instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii la data de 31.12.2006 
 
 

Denumirea indicatorilor Cod 
rând 

Cod indicator Prevederi 
iniŃiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări 
realizate 

A  B 1 2 6 
TOTAL VENITURI (rd. 
2+26+29) 

1 
00.15 5 480 000 5 480 000 3 159 574 

I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 00,15 5 480 000 5 480 000 3 159 574 
C. VENITURI NEFISCALE 
(rd.4+9) 

3 
 5 480 000 5 480 000 3 159 574 

C1. VENITURI DIN 
PROPRIETATE (rd. 5) 

4 
 0 0 0 

Venituri din proprietate 5 30.15 0 0 0 
Venituri din concesiuni şi 
închirieri 

6 
30.15.05 0 0 0 

Venituri din utilizarea păşunilor 
comunale 

7 
30.15.09    

Alte venituri din proprietate 8 30.15.50    
C2. VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI 
SERVICII (rd. 10+20+22+24) 

9 
 5 480 000 5 480 000 3 159 574 

Venituri din prestări de servicii 
şi alte activităŃi (rd. 11 la rd. 19) 

10 
33.15 5 480 000 5 480 000 3 159 574 

Taxe şi alte venituri din 
învăŃământ 

11 
33.15.05 0   
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Venituri din prestări de servicii 12 33.15.08    
ContribuŃia de întreŃinere a 
persoanelor asistate 

13 
33.15.13    

ContribuŃia elevilor şi studenŃilor 
pentru internate, cămine şi 
cantine 

14 

33.15.14    
Venituri din valorificarea 
produselor obŃinute din 
activitatea proprie sau anexă 

15 

33.15.16    
Venituri din organizarea de 
cursuri de calificare şi conversie 
profesională, specializare şi 
perfecŃionare 

16 

33.15.17    
Venituri din serbări şi 
spectacole şcolare, manifestări 
culturale, artistice şi sportive 

17 

33.15.19    
Venituri din contractele 
încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate 

18 

33.15.21    
Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităŃi 

19 
33.15.50 5 480 000 5 480 000 3 159 574 

Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise(rd. 219 

20 
34.15 0 0 0 

Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări permise 
 

21 

34.15.50    
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Amenzi, penalităŃi şi confiscări 
(rd. 23) 

22 
35.15 0 0 0 

Alte Amenzi, penalităŃi şi 
confiscări 

23 
35.15.50    

Diverse venituri 24 36.15 0 0 0 
ÎnvăŃământ 25 36.15.50 0 0 0 
ADP      
II.VENITURI DIN CAPITAL 26  0 0 0 
Venituri din valorificarea unor 
bunuri 

27 
39.15 0 0 0 

Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituŃiilor publice 

28 
39.15.01    

IV. SUBVENłII (rd. 30) 29  0 0 0 
SubvenŃii de la alte administraŃii 
(rd. 31) 

30 
43.15 0 0 0 

 31 43.15.09    
 32     
 33     

Notă : Se completează câte un formular distinct pentru bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate 
integral sau parŃial din venituri proprii 
 

 
Conducătorul instituŃiei                                                  Conducătorul compartimentului financiar contabil 
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Anexa 3 
Contul de execuŃie a bugetului instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii (de subordonare locală) la 

data de 31.12.2006 
 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
rând 

Cod indicator 

Credite 
bugetare 
iniŃiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

PlăŃi 
efectuate 

A  B 1 2 5 
TOTAL CHELTUIELI 

(49+63+90+106+132+148+165
+180+195+209) 

1 

 5 480 000 5 480 000 2 947 953 
 2     
Alte servicii publice generale 
(rd. 61) 

3 
54.15 0 0 0 

 4     
Servicii publice comunitare de 
evidenŃă a persoanelor 

5 
54.15.10    

 6     
Ordine publică şi siguranŃă 
naŃională(rd. 260+262) 

7 
61.15 0 0 0 

 8     
Ordine publică(rd.261) 9 61.15.03 0 0 0 
PoliŃie comunitară 10 61.15.03.04    
ProtecŃia civilă şi protecŃia 
contra incendiilor 

11 
61.15.05    

 12     
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ÎnvăŃământ(rd. 
75+78+82+83+85+88) 

13 
65.15 0 0 0 

 14     
ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 
(rd. 76+77) 

15 
65.15.03 0 0 0 

ÎnvăŃământ preşcolar 16 65.15.03.01    
ÎnvăŃământ primar 17 65.15.03.02    
ÎnvăŃământ secundar(rd. 79 la 
rd. 81) 

18 
65.15.04 0 0 0 

ÎnvăŃământ secundar inferior 19 65.15.04.01    
ÎnvăŃământ secundar superior 20 65.15.04.02    
ÎnvăŃământ profesional 21 65.15.04.03    
ÎnvăŃământ postliceal 22 65.15.05    
ÎnvăŃământ nedefinibil prin 
nivel(rd. 84) 

23 
65.15.07 0 0 0 

ÎnvăŃământ special 24 65.15.07.04    
Servicii auxiliare pentru 
educaŃie 

25 
65.15.11 0 0 0 

Internate şi cantine pentru elevi 26 65.15.11.03    
Alte servicii auxiliare 27 65.15.11.30    
Alte cheltuieli în domeniul 
învăŃământului 

28 
65.15.50    

 29     
Sănătate(rd. 102) 30 66.15    
Din total capitol 
 

31 
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AsistenŃă medicală pentru 
specialităŃi clinice 

32 
66.15.04.02    

AsistenŃă medicală în centrele 
medicale multifuncŃionale 

33 
66.15.04.05    

Alte cheltuieli în domeniul 
sănătăŃii(rd. 103+104) 

34 
66.15.50    

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 35 66.15.50.50    
 36     
Cultură, recreere şi religie (rd. 
118+128+130) 

37 
67.15    

Din total capitol 38     
AdministraŃia centrală 39 67.15.01    
Servicii publice descentralizate 40 67.15.02    
Servicii culturale(rd. 119 la 127) 41 67.15.03    
Muzee 42 67.15.03.03    
InstituŃii publice de spectacole 
şi concerte 

43 
67.15.03.04    

Şcoli populare de artă şi 
meserii 

44 
67.15.03,05    

Case de cultură 45 67.15.03.06    
Cămine culturale 46 67.15.03.07    

UniversităŃi populare 
47 

67.15.03.09    
Presă 48 67.15.03.10    
Edituri 49 67.15.03.11    
Alte servicii culturale 50 67.15.03.30    
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Servicii recreative şi sportive 51 67.15.05    
Sport 52 67.15.05.01    
Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii şi religiei 

53 
67.02.50    

 54     
Asigurări şi asistenŃă socială(rd. 
144+145) 

55 
68.15 0 0 0 

Din total capitol 56     
AsistenŃă acordată persoanelor 
în vârstă 

57 
68.15.04    

AsistenŃă socială în caz de boli 
şi invalidităŃi(rd. 146) 

58 
68.15.05    

AsistenŃă socială în caz de 
invalidităŃi 

59 
68.15.05.02    

Creşe 60 68.15.11    
LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 
publică 

61 
70.15 5 480 000 5 480 000 2 947 953 

Din total capitol 62     
LocuinŃe(rd. 161) 63 70.15.03    
Dezvoltarea sistemului de 
locuinŃe 

64 
70.15.03.01    

Servicii şi dezvoltare publică 65 70.15.04    
Alte servicii în domeniile 
locuinŃelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale  

66 

70.15.50 5 480 000 5 480 000 2 947 953 
(ADP şi PieŃe) 67     
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AcŃiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă(rd. 
177) 

68 

80.15    
Din total capitol 69     
AcŃiuni generale economice, şi 
comerciale(rd. 178) 

70 
80.15.01    

 Alte cheltuieli pentru acŃiuni 
generale economice, şi 
comerciale 

71 

80.15.01.30    
 72     
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare(rd. 
193) 

73 

83.15    
Din total capitol 74     
Agricultură(rd. 193) 75 83.15.03    
Alte cheltuieli în domeniul 
agriculturii 

76 
83.15.03.30    

 77     
Transporturi(rd. 207) 78 84.15    
Din total capitol 79     
Alte cheltuieli în domeniul 
transporturilor 

80 
84.15.50    

 81     
Alte acŃiuni economice(rd. 221) 82 87.15    
Din total capitol 83     
Alte acŃiuni economice 84 87.15.50    
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 85     
VII. REZERVE; 
EXCEDENT/DEFICIT 

86 
96.15    

EXCEDENT 87 98.15    
 
                                                                                 

Conducătorul instituŃiei. Conducătorul compartimentului financiar contabil 
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Anexa 4 
 
 

CONTUL DE EXECUłIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE LA DATA DE 31.12.2006 
 Mii lei 

Denumirea indicatorilor Cod 
rând 

Cod 
indicator 

 

Credite 
bugetare 

iniŃiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

PlăŃi 
efectuate 

 172     

Credite interne  
(rd.182+193+214+ 
229+250+265+283+297
+309) 

173  29.240.320 193.200.00 3 970 877 

 181     

AutorităŃi publice şi 
acŃiuni externe  
( rd.191) 

182 51.07 253 000 12 412 000  

AutorităŃi executive şi 
legislative 

191 51.07.01 253 000 12 412 000  

 192     

ÎnvăŃământ(rd.202+205+
209+210+212) 

193 65.07  6 918 000  

 201     
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ÎnvâŃâmânt preşcolar şi 
primar (rd.203+204) 

202 65.07.03  6 918 000  

ÎnvăŃământ preşcolar 203 65.07.03.01  6 918 000  

ÎnvăŃîmânt primar 204 65.07.03.02    

ÎnvăŃământ secundar 
(rd.206 la 208) 

205 65.07.04    

învăŃământ secundar 
inferior 

206 65.07.04.01    

învăŃământ secundar 
superior 

207 65.07.04.02    

ÎnvăŃământ profesional 208 65.07.04.03    

ÎnvăŃământ postliceal 209 65.07.05    

învăŃământ nedefinibil 
prin nivel (rd.211) 

210 65.07.07    

ÎnvăŃământ special 211 65.07.07.04    

Alte cheltuieli în 
domeniul învâŃământului 

212 65.07.50    

 213     

Sănătate (rd 223+225) 214 66.07    

 222     
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Servicii medicale în 
unităŃi sanitare cu paturi 
(rd.224) 

223 66.07.06    

Spitale generale 224 66.07.06.01    

Alte cheltuieli în 
domeniul sănătăŃii 
(rd.226+227) 

225 66.07.50    

Creşe 226 66.07.50.03    

Alte instituŃii şi acŃiuni 
sanitare 

227 66.07.50.50    

 228     

Cultura, recreere, şi 
religie (rd.238+248) 

229 67.07  45 664 000 172 694 

 237     

Servicii culturale (rd. 
239 la 247 ) 

238 67.07.03    

Biblioteci publice 
comunale, 
orăşeneşti,municipale 

239 67.07.03.02    

Muzee 240 67.07.03.03    

InstituŃii publice de 
spectacole şi concerte 

241 67.07.03.04    
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Şcoli populare de artă şi 
meserii 

242 67.07.03.05    

Case de cultură 243 67.07.03.06    

Cămine culturale 244 67.07.03.07    

Centre pentru 
conservarea şi 
promovarea culturii 
tradiŃionale 

245 67.07.03.08    

Consolidarea şi 
restaurarea 
monumentelor istorice 

246 67.07.03.12    

Alte servicii culturale 247 67.07.03.30    

Alte servicii în domeniile 
culturii,recreerii şi religiei 

248 67.07.50  45 664 000  172 694 

 249     

Asigurări şi asistenŃă 
socială (rd.259 la 269) 

250 68.07  325 290 4 956 000 243 798 

 258     

AsistenŃă acordată 
persoanelor în vârstă 

259 68.07.04 180 720 109 000 107 874 

  68.07.05 72 290   
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AsistenŃă socială pentru 
familie şi copii 

260 68.07.06 72 280 146 000 135 924 

Creşe  68.07.11  3 028 000  

Prevenirea excluderii 
sociale (rd. 262+263) 

261 68.07.15  1 673 000  

Cantine de ajutor social 262 68.07.15.02    

Alte cheltuieli în 
domeniul prevenirii 
excluderii sociale 

263 68.07.15.50  1 673 000  

 264     

LocuinŃe servicii şi 
dezvoltare publică (rd. 
274+277+280+281) 

265 70 .07 5 754 600   23 204 000 183 835 

 273     

LocuinŃe (rd.275+276) 274 70.07.03  18 176 000 91 630 

Dezvoltarea sistemului 
de locuinŃe 

275 70 .07.03.01   15 750 000  

Alte cheltuieli în 
domeniul locuinŃelor 

276 70 .07.03.30  2 426 000 91 630 

Alimentare cu apă şi 
amenajări hidrotehnice 
 (rd. 278+279) 

277 70.07.05 3 621 530 5 028 000 92 205 
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Alimentare cu apă 278 70.07.05.01 3 621 530 5 028 000 92 205 

Amenajări hidrotehnice 279 70.07.05.02    

Iliminat public şi 
electrificări rurale 
 

280 70.07.06 2 133 070   

Alimentare cu gaze 
naturale în localităŃi 

281 70.07.07    

      

 282     

ProtecŃia 
mediului(rd.292+295) 

283 74.07 7 243 050 8 528 000 408 687 

 291     

Salubritate şi gestiunea 
deşeurilor (rd.293+294) 

292 74.07.05    

Salubritate 293 74.07.05.01    

Colectarea, tratarea şi 
distrugerea deşeurilor 
 

294 74.07.05.02    

Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale 

295 74.07.06 7 243 050 8 528 000 408 687 

 296     
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AcŃiuni generale 
economice, comerciale 
şi de muncă (rd.306) 

297 80.07    

 305     

AcŃiuni generale 
economice, comerciale 
(rd.307) 

306 80.07.01    

Prevenire şi combatere 
inundaŃii şi îngheŃuri 

307 80.07.01.06    

 308     

Transporturi 
(rd.318+322+324) 

309 84.07 15 664 380 91 518 000 2 961 863 

 317     

Transport rutier (rd.319 
la 321) 

318 84.07.03 15 664 380 91 518 000 2 961 863 

Drumuri şi poduri 319 84.07.03.01    

Transport în comun 320 84.07.03.02    

Străzi 321 84.07.03.03 15 664 380 91 518 000 2 961 863 

Transport aerian 
(rd.323) 

322 84.07.06    

AviaŃia civilă 323 84.07.06.02    
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Alte cheltuieli în 
domeniul transporturilor 

324 84.07.50    

 325     

III.Rezerve,Excedent/ 
Deficit 

326 96.07    

Deficit 327 96.07    

                                                                                      Ordonator principal de credite 
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Anexa 5 la Hot. 181/24.05.2007 

 

CONTUL DE EXECUłIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENłIATE ÎN AFARA BUGETULUI 

LOCAL LA DATA DE 31.12.2006 

 

DENUMIREA 

INDICATORILOR 

Cod  

rând 

Cod  

indicator 

Prevederi  

iniŃiale 

Prevederi  

definitive 

Încasări 

realizate 

TOTAL VENITURI (rd.2) 1  1 300 000 2 000 000 2 130 208 

I. VENITURI CURENTE (rd. 3) 2  1 300 000 2 000 000 2 130 208 

C. VENITURI NEFISCALE  

(rd. 4) 

3  1 300 000 2 000 000 2 130 208 

C 2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII (rd. 5) 

4  1 300 000 2 000 000 2 130 208 

Diverse venituri (rd. 6 la rd. 11) 5 36.11 1 300 000 2 000 000 2 130 208 

Taxe speciale 6 36.11.07 1 300 000 2 000 000 2 130 208 

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08    

Depozite speciale pentru 8 36.11.09    
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construcŃii de locuinŃe 

Fondul de risc 9 36.11.10    

Fond de rulment 10 36.11.11    

Alte venituri 11 36.11.50    

 

  

Conducătorul instituŃiei Conducătorul compartimentului financiar contabil 
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CONTUL DE EXECUłIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENłIATE ÎN AFARA BUGETULUI 

LOCAL 

LA DATA DE 31.12.2006 

 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 

rând 

Cod 

indicator 

Credite 

bugetare 

iniŃiale 

Credite 

bugetare 

definitive 

PlăŃi 

efectuate 

TOTAL CHELTUIELI 13 50.11 1 300 000 2 000 000 2 127 685 

 30     

AutorităŃi publice şi acŃiuni 

externe (rd. 32) 

31 51.11 1 300 000 2 000 000 2 127 685 

Din total capitol: 42     

AutorităŃi executive şi legislative 

(rd. 44) 

43 51.11.01 1 300 000 2 000 000 2 127 685 

AutorităŃi executive 44 51.11.01.03 1 300 000 2 000 000 2 127 685 

 45     

Alte servicii publice generale 46 54.11 0 0 0 
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(rd. 61 la rd. 63) 

Din total capitol: 60     

Fond de rulment 61 54.11.08    

Servicii publice comunitare de 

evidenŃă a persoanelor 

62 54.11.10    

Alte servicii publice generale 63 54.11.50    

 64     

ÎnvăŃământ (rd. 

77+80+84+85+87) 

65 65.11 0 0 0 

Din total capitol:  76     

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar 

(rd. 78+79) 

77 65.11.03 0 0 0 

ÎnvăŃământ preşcolar 78 65.11.03.01    

ÎnvăŃământ primar 79 65.11.03.02    

ÎnvăŃămând secundar (rd. 81 la 

83) 

80 65.11.04 0 0 0 
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ÎnvăŃământ secundar inferior 81 65.11.04.01    

ÎnvăŃământ secundar superior 82 65.11.04.02    

ÎnvăŃământ profesional 83 65.11.04.03    

ÎnvăŃământ postliceal 84 65.11.05    

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel 

(rd.86) 

85 65.11.07 0 0 0 

ÎnvăŃământ special 86 65.11.07.04    

Servicii auxiliare pentru 

educaŃie (rd. 86+89) 

87 65.11.11 0   

Internate şi cantine pentru elevi 88 65.11.11.03    

Alte servicii auxiliare 89 65.11.11.30    

 90     

Sănătate (rd. 93+94) 91 66.11 0 0 0 

Din total capitol: 102     

Servicii medicale în unităŃi 

sanitare cu paturi (rd.104) 

103 66.11.06 0 0 0 
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Spitale generale 104 66.11.06.01    

Alte cheltuieli în domeniul 

sănăŃăŃii (rd. 106+107) 

105 66.11.50 0 0 0 

Creşe 106 66.11.50.03    

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 107 66.11.50.50    

 108     

Cultură, recreere şi religie (rd. 

121+132+136+137) 

109 67.11 0 0 0 

Din total capitol: 120     

Servicii culturale (rd. 122 la 

131) 

121 67.11.03 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, 

orăşeneşti, municipale 

122 67.11.03.02    

Muzee 123 67.11.03.03    

InstituŃii publice de spectacole şi 

concerte 

124 67.11.03.04    
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Şcoli populare de artă şi meserii 125 67.11.03.05    

Case de cultură 126 67.11.03.06    

Cămine culturale 127 67.11.03.07    

Centre pentru conservarea şi 

promovarea culturii tradiŃionale 

128 67.11.03.08    

Consolidarea şi restaurarea 

monumentelor istorice 

129 67.11.03.12    

Centre culturale 130 67.11.03.14    

Alte servicii culturale 131 67.11.03.30    

Servicii recreative şi sportive 

(rd.133 la 135) 

132 67.11.05 0 0 0 

Sport  133 67.11.05.01    

Tineret 134 67.11.05.02    

ÎntreŃinere grădini publice, 

parcuri, zone verzi, baze 

sportive şi de agrement 

135 67.11.05.03    
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Servicii religioase 136 67.11.06    

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 

137 67.11.50    

 138     

Asigurări şi asistenŃă socială 

(rd. 

151+152+154+155+156+159) 

139 68.11 0 0 0 

Din total capitol: 150     

AsistenŃă acordată persoanelor 

în vârstă 

151 68.11.04    

AsistenŃă socială în caz de boli 

şi invalidităŃi 

152 68.11.05 0 0 0 

AsistenŃă socială în caz de 

invaliditate 

153 68.11.05.02    

AsistenŃă socială pentru familie 

şi copii 

154 68.11.06    

Ajutoare pentru locuinŃe 155 68.11.10    
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Prevenirea excluderii sociale 

(rd. 157+158) 

156 68.11.15 0 0 0 

Ajutor social 157 68.11.15.01    

Cantine de ajutor social 158 68.11.15.02    

Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenŃei sociale 

159 68.11.50    

 160     

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică (rd. 

173+175+178+179+1807) 

161 70.11 0 0 0 

Din total capitol: 172     

LocuinŃe (rd. 174) 173 70.11.03 0 0 0 

Dezvoltarea sistemului de 

locuinŃe 

174 70.11.03.01    

Alimentare cu apă şi amenajări 

hidrotehnice (rd.176+177) 

175 75.11.05 0 0 0 
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Alimentare cu apă 176 70.11.05.01    

Amenajări hidrotehnice 177 70.11.05.02    

Iluminat public şi electrificări 

rurale 

178 70.11.06    

Alimentare cu gaze naturale în 

localităŃi 

179 70.11.07    

Alte servicii în domeniile 

locuinŃelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 

180 70.11.50    

 181     

ProtecŃia mediului (rd. 194+197) 182 74.11 0 0 0 

Din total capitol: 193     

Salubritate şi gestiunea 

deşeurilor (rd.195+196) 

194 74.11.05 0 0 0 

Salubritate 195 74.11.05.01    

Colectarea, tratarea şi 196 74.11.05.02    
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distrugerea deşeurilor 

Canalizarea şi tratarea apelor 

reziduale 

197 74.11.06    

 198     

AcŃiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă (rd. 

211) 

199 80.11    

Din total capitol: 210     

AcŃiuni generale economice şi 

comerciale (rd.212+213) 

211 80.11.01 0   

Prevenire şi combatere inundaŃii 

şi gheŃuri 

212 80.11.01.06    

Programe de dezvoltare 

regională şi socială 

213 80.11.01.10    

 214     

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare 

215 83.11    
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Din total capitol: 226     

Agricultură (rd. 228) 227 83.11.03 0   

Alte cheltuieli în domeniul 

agriculturii 

228 83.11.03.30    

 229     

Transporturi (rd. 242+246+248) 230 84.11    

Din total capitol: 241     

Transport rutier (rd. 243 la 245) 242 84.11.03 0   

Drumuri şi poduri 243 84.11.03.01    

Transport în comun 244 84.11.03.02    

Străzi 245 84.11.03.03    

Transport aerian (rd. 247) 246 84.11.06 0   

AviaŃia civilă 247 84.11.06.02    

Alte cheltuieli în domeniul 

transporturilor 

248 84.11.50    

 249     
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VII. REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 

250 96.11    

EXCEDENT 251 98.11    

DEFICIT 252 99.11    

 

  

Conducătorul instituŃiei, Conducătorul compartimentului financiar contabil 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Economic şi Administrativ; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Sector 6 ; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, art. 81, alin. (2) lit. “d” şi alin. 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală , 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Bugetul Local de venituri şi cheltuieli rectificat 

al Sectorului 6 pe anul 2007 în sumă de 448.198,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01). 

 

 Art. 2 Se aprobă Bugetul rectificat al creditelor externe şi 

interne (împrumuturi interne) pe anul 2007 în sumă de 205.270,00 

mii lei (Anexa 131/03). 

 

 Art. 3 Se aprobă Bugetul rectificat al instituŃiilor finanŃate 



 484

integral din venituri proprii pe anul 2007 în sumă de 5.885,00 mii 

lei (Anexa 131/04).  

 

 Art. 4 Se aprobă detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 

131/01, 131/03, 131/04, 1, 1a şi 1b fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:182/24.05.2007
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Anexa hot. 182/24.05.2007 
 
 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI 
PARAGRAFE  

PE ANUL ____2007_________ 
 

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 

An TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL VENITURI (rd.3+76+82) 1 00.01 448.198 138.187 130.948 85.871 93.192 
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76) 2 48.02 312.095 97.900 72.078 68.187 73.930 
I. VENITURI CURENTE (rd.4+42) 3 00.02 412.696 133.110 118.348 73.187 88.051 
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39) 4 00.03 406.915 132.137 116.801 71.639 86.338 
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL (rd.6+9+13) 

5 
00.04 216.062 55.183 56.675 44.669 59.535 

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7) 

6 
00.05 0     

Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0 0 0 0 0 
Impozit pe profit de la agenŃi economici  8 01.02.01 0     
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10) 

9 
00.06 216.062 55.183 56.675 44.669 59.535 

Impozit pe venit  03.02 0     
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăŃilor 
imobiliare din patrimoniul personal 

 
03.02.18 

0     

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
(rd.11+12) 

10 
04.02 216.062 55.183 56.675 44.669 59.535 

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 133.436 26.713 36.389 27.484 42.850 
Sume alocate  din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

12 
04.02.04 

82.626 28.470 20.286 17.185 16.685 

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 

13 
00.07 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de 
la personae fizice(rd.15) 

14 
05.02 

0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi căştiguri din capital  15 05.02.50 0     
A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL   16 06.02 0 0 0 0 0 
 Cote defalcate din impozitul pe salarii   17 06.02.02 0     
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17) 16 00.09 68.280 30.822 9.450 18.150 9.858 
Impozite şi taxe pe proprietate ( rd 18 la rd.21  18 07.02 68.280 30.822 9.450 18.150 9.858 
Impozit şi taxă pe clădiri  19 07.02.01 55.500 26.198 7.000 15.000 7.302 
Impozit şi taxă pe teren 20 07.02.02 7.400 2.666 1.300 2.000 1.434 
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 21 07.02.03 4.780 1.817 1.000 1.000 963 
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activitatea notarială şi alte taxe de timbru   
Alte impozite şi taxe pe proprietate  22 07.02.50 600 141 150 150 159 
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 
(rd.23+30+32+35) 

23 
00.10 118.573 43.508 50.176 8.320 16.569 

Sume defalcate din TVA (rd.24 la rd.29) 24 11.02 100.601 35.210 46.270 5.000 14.121 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeŃelor şi Municipiului Bucureşti 

25 

11.02.01 
0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor 
Municipiului Bucuresti 

26 

11.02.02 

100.601 35.210 46.270 5.000 14.121 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenŃionarea energiei termice livrate populaŃiei 

27 
11.02.03 0     

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

28 

11.02.04 
0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri  

29 
11.02.05 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

30 
11.02.06 

0     

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 
(rd.31) 

31 
12.02 150 47 30 45 28 

Taxe hoteliere 32 12.02.07 150 47 30 45 28 
Taxe pe servicii specifice (rd.33+34) 33 15.02 300 122 75 75 28 
Impozit pe spectacole 34 15.02.01 300 122 75 75 28 
Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 0     
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activitati (rd.39 la 41) 

36 
16.02 17.522 8.129 3.801 3.200 2.392 

Impozit pe mjjloacele de transport 
37 

16.02.02 8.500 5.817 1.300 800 583 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 
de functionare 

38 
16.02.03 9.000 2.291 2.500 2.400 1.809 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurare de activitati 

39 
16.02.50 

22 21 1   

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (rd.40) 40 00.11 4.000 2.624 500 500 376 
Alte impozite şi taxe fiscale (rd.41) 41 18.02 4.000 2.624 500 500 376 
Alte impozite şi taxe 42 18.02.50 4.000 2.624 500 500 376 
C. VENITURI NEFISCALE (rd.43+52) 43 00.12 5.781 973 1.547 1.548 1.713 
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.44+50) 44 00.13 1.401 379 320 320 382 
Venituri din proprietate (rd.45 la rd.49) 45 30.02 1.400 378 320 320 382 
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, 
societăŃilor şi companiilor naŃionale 

46 
30.02.01 0     
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Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor 
precedenŃi 

47 
30.02.03 

150 18 40 40 52 

Venituri din concesiuni şi închirieri 48 30.02.05 1.250 360 280 280 330 
Venituri din dividende  49 30.02.08 0     
Alte venituri din proprietate 50 30.02.50 0     
Venituri din dobânzi (rd.51) 51 31.02 1 1    
Alte venituri din dobânzi 52 31.02.03 1 1    
C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII 
(rd.53+61+64+69+73) 

53 
00.14 

4.380 594 1.227 1.228 1.331 

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

54 
33.02 419 111 105 105 98 

Venituri din prestări de servicii 55 33.02.08 9 2 2 2 3 

ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru 
întreŃinerea copiilor în creşe 

56 

33.02.10 

400 109 100 100 91 

ContribuŃia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 
ajutor social 

57 
33.02.12 0     

Taxe din activităŃi cadastrale şi agricultură 58 33.02.24 0     
ContribuŃia lunară a părinŃilor pentru întreŃinerea 
copiilor în unităŃile de protecŃie socială 

59 
33.02.27 

0     

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, 
impuŃatii şi despăgubiri 

60 
33.02.28 10  3 3 4 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi 61 33.02.50 0     
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 
(rd.62+63) 

62 
34.02 

900 262 220 220 198 

Taxe extrajudiciare de timbru 63 34.02.02 900 262 220 220 198 
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 64 34.02.50 0     
Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd.65 la rd.68) 65 35.02 1.211 201 302 303 405 
Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit 
dispoziŃiilor legale 

66 
35.02.01 

1.200 201 300 300 399 

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 
întârziere a declaraŃiei de impozite şi taxe 

67 
35.02.02 1    1 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, 
abandonate şi alte sume constatate odată cu  
confiscarea potrivit legii 

68 

35.02.03 
0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări 69 35.05.50 10  2 3 5 
Diverse venituri (rd.70+rd.71+72) 70 36.02 1.850 20 600 600 630 
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile 
instituŃiilor publice  

71 
36.02.05 

0     

Venituri din ajutoare de stat recuperate 72 36.02.11 0     
Alte venituri 73 36.02.50 1.850 20 600 600 630 
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Transferuri voluntare, altele decât subveŃtiile 
(rd.74+75) 

74 
37.02 

0 0 0 0 0 

DonŃtii şi sponsorizări 75 37.02.01 0     
Alte transferuri voluntare 76 37.02.50 0     
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.77)                    77 00.15 0 0 0 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.78 la rd.81) 78 39.02 0 0 0 0 0 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor 
publice 

79 
39.02.01 

0     

Venituri din vânzarea locuinŃelor construite din 
fondurile statului 

80 
39.02.03 0     

Venituri din privatizare 81 39.02.04 0     
Venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând 
domeniului privat 

82 
39.02.07 

0     

IV SUBVENłII (rd. 83) 83 00.17 35.502 5.077 12.600 12.684 5.141 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.91+105) 

84 
00.18 35.502 5.077 12.600 12.684 5.141 

SubvenŃii de la bugetul de stat (rd.84 +99) 85 42.02 35.502 5.077 12.600 12.684 5.141 
A. De capital (rd.86 la rd.94) 86 00.19 9.379 26 4.024 5.329 0 
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de 
termoficare 

87 
42.02.01 0     

InvestiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe 88 42.02.03 0     
Aeroporturi de interes local 89 42.02.04 0     
Planuri şi regulamente de urbanism 90 42.02.05 0     
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate 
construcŃiilor de cvartale de locuinŃe noi 

91 
42.02.06 0     

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

92 

42.02.09 
0     

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

93 
42.02.10 0     

SubvenŃii pentru reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit 

94 
42.02.12 

55 26 24 5  

Subventii pentru finantarea programelor multianuale 
prioritare de mediu si gospodarire a apelor 

95 
42.02.13 0     

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de 
învăŃământ preuniversitar 

96 
42.02.14 9.324 0 4.000 5.324 0 

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de Dezvoltare 97 42.02.15 0     
B. Curente (rd.96 la rd.98) 96 00.20 26.123 5.051 8.576 7.355 5.141 
FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

97 
42.02.21 20.703 4.917 6.000 6.000 3.786 

SubvenŃii primite din Fondul de IntervenŃie 98 42.02.28 0     
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 99 42.02.29 0     
Sprijin financiar la constituirea familiei 100 42.02.33 3.500 74 1.676 875 875 
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SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne,cărbuni, combustibili petrolieri 

101 
42.02.34 

1.400 11 689 350 350 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea 
unităŃilor de asistenŃă medico-sociale 

102 
42.02.35 0     

SubvenŃii pentru acordarea trusoului pentru nou-
născŃti 

103 
42.02.36 520 49 211 130 130 

SubvenŃii de la alte administraŃii (rd.101 la rd.103) 104 43.02 0 0 0 0 0 
SubvenŃii primite de la bugetele consiliilor judeŃene 
pentru protecŃia copilului 

105 
43.02.01 0     

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către 
bugetele locale, pentru finanŃarea programelor pentru 
ocuparea temporară a forŃei de muncă şi 
subvenŃionarea locurilor de muncă   

106 

43.02.04 

0     

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

107 

43.02.07 
0     

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 108 49.02 448.198 90.375 178.555 110.103 69.165 
CHELTUIELI CURENTE 
(rd.173+191+224+235+249+266+305+329+368+404+ 
440+473+495+519+535+ 
567) 

109 

01 

395.651 87.773 149.803 95.283 62.792 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
(rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+441+ 
474+496+520+536) 

110 

10,00 
155.616 35.109 68.628 28.883 22.996 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
(rd.175+193+237+251+268+307+331+370+406+442+ 
475+497+521+537+568) 

111 

20,00 
161.014 38.629 59.251 43.445 19.689 

TITLUL III DOBÂNZI (rd.218) 112 30,00 12.655 155 1.800 5.350 5.350 
Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 113 30.01 12.655 155 1.800 5.350 5.350 
Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 114 30.02 0 0 0 0 0 
Alte dobânzi (rd.221) 115 30.03 0 0 0 0 0 
TITLUL IV SUBVENłII (rd.498+538) 
 

116 
40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 
(rd.499+539) 

117 
40.03 

0 0 0 0 0 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.194) 
 

118 
50,00 12.541 4.527 3.263 3.242 1.509 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor 
locale (rd.195) 

119 
50.04 12.541 4.527 3.263 3.242 1.509 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE) 

120 
51 

12.665 1.779 4.692 3.621 2.573 

Transferuri curente 
(rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444+501+ 

121 
51.01 12.665 1.779 4.692 3.621 2.573 



 490

541+570) 
Transferuri către instituŃii publice 
(rd.178+198+271+334+373+409+445+502+542+571) 

122 
51.01.01 

12.665 1.779 4.692 3.621 2.573 

AcŃiuni de sănătate (rd.310) 123 51.01.03 0 0 0 0 0 
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia copilului 
(rd.227) 

124 

51.01.14 
0 0 0 0 0 

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

125 

51.01.15 
0 0 0 0 0 

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

126 

51.01.24 

0 0 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
(rd.272+335+374+410+446+476+503+543+572) 
 

127 

55,00 
3.934 0 1.400 1.400 1.134 

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+ 
411+447+477+504+544+ 
573) 
 

128 

55.01 

3.934 0 1.400 1.400 1.134 

Programe cu finanŃare rambursabilă (rd.376) 129 55.01.03 0     
Programe PHARE (rd.377+448) 130 55.01.08 0     
InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de stat (rd.412+449+505+548) 

131 
55.01.12 

0     

Programe de dezvoltare (rd.477) 132 55.01.13 0     
Fond Român de Dezvoltare Socială (rd.577) 133 55.01.15 0     
Alte transferuri curente interne 
(rd.274+337+378+413+450+479+546+575) 

134 
55.01.18 3.934 0 1.400 1.400 1.134 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd.275+311+379) 135 57,00 32.018 6.813 8.585 8.160 8.460 
Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 136 57.02 32.018 6.813 8.585 8.160 8.460 
 Ajutoare sociale în numerar (rd.381) 137 57.02.01 27.101 5.336 7.255 7.255 7.255 
 Ajutoare sociale în natură (rd,277+313) 138 57.02.02 4.917 1.477 1.330 905 1.205 
 139 59,00 5.208 761 2.184 1.182 1.081 
Burse (rd.279) 140 59.01 758 0 535 112 111 
Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile 
naturale (rd.580) 

141 
59.02 0 

0 0 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii (rd.280+339+383) 142 59.11 1.400 350 350 350 350 
SusŃinerea cultelor (rd.340) 143 59.12 2.000 141 859 500 500 
ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical 
(rd.341) 

144 
59.15 0 

0 0 0 0 

 145 59.22 1.050 270 440 220 120 
CHELTUIELI DE CAPITAL 146 70,00 52.303 2.358 28.752 14.820 6.373 
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(rd.179+200+238+252+281+314+342+384+414+451+ 
480+506+522+547+578) 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 
(rd.180+201+239+253+282+315+343+385+415+452+ 
481+507+523+548+579) 

147 

71,00 52.303 2.358 28.752 14.820 6.373 
Active fixe 
(rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+ 
482+508+524+549+580) 

148 

71.01 52.303 2.358 28.752 14.820 6.373 
ConstrucŃii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+ 
417+454+483+509+550+ 
581) 

149 

71.01.01 36.467 380 20.591 13.400 2.096 
Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport(rd.183+204+242+ 
256+285+318+346+388+ 
418+455+484+510+551+ 
582) 

150 

71.01.02 8.766 603 3.082 940 4.141 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active 
corporale(184+205+243+ 
257+286+319+347+389+ 
419+456+485+511+552+ 
583) 

151 

71.01.03 1.656 344 836 381 95 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii 
capitale)(rd.185+206+244+ 
258+287+320+348+390+ 
420+457+486+512+553+ 
584) 

152 

71.01.30 5.414 1.031 4.243 99 41 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.421+458+544) 153 72,00 0 0    
Active financiare (rd.422+459+555) 154 72.01 0 0    
Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 
(rd.423+460+556) 

155 
72.01.01 0     

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 156 79,00 244 244 0 0 0 
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 157 80,00 0 0 0 0 0 
Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau 
activităŃi finanŃate integral din venituri proprii (rd.587) 

158 
80.03 0     

Alte împrumuturi (rd.588) 159 80.30 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
(rd.208+425+462) 

160 
81,00 244 244 0 0 0 

Rambursări de credite externe (rd.209+426+463) 161 81.01 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite interne (rd.210+427+464) 162 81.02 244 244 0 0 0 
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 163 90,00 0 0 0 0 0 
Rezerve (rd.597) 164 91.01 0     
Excedent (rd.598) 165 92.01 0     
Deficit (rd.599) 166 93.01 0     
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 167  0     
 168  0     
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 
(rd.165+187+215+220) 

169 
50.02 104.650 17.504 41.575 28.251 17.320 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe (rd.166+172+179) 170 51.02 75.609 12.122 35.312 18.686 9.489 
CHELTUIELI CURENTE (rd.167 la rd.169) 171 01 54.994 10.346 24.393 11.076 9.179 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 172 10,00 22.980 4.861 6.680 5.642 5.797 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 173 20,00 32.014 5.485 17.713 5.434 3.382 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.170) 

174 
51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd.171) 175 51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 176 51.01.01 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.173) 177 70,00 20.615 1.776 10.919 7.610 310 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.174) 178 71,00 20.615 1.776 10.919 7.610 310 
Active fixe(rd.175 la 178) 179 71.01 20.615 1.776 10.919 7.610 310 
ConstrucŃii 180 71.01.01 17.634 200 9.760 7.964 310 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 181 71.01.02 1.257 543 714   
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 182 71.01.03 593 184 213 196  
Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii capitale) 183 71.01.30 1.131 849 232 50  
OPERAłIUNI FINANCIARE  184 79,00 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  185 81,00 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite externe  186 81.01 0     
Rambursări de credite interne  187 81.02 0     
Din total capitol 188  75.609 12.122 35.312 18.686 9.489 
AutorităŃi executive şi legislative ( rd.185) 189 51.02.01 75.609 12.122 35.312 18.686 9.489 
AutorităŃi executive 190 51.02.01.03 75.609 12.122 35.312 18.686 9.489 
 191  0     
Alte servicii publice generale( rd. 212 la 216) 192 54.02 16.386 5.227 4.463 4.215 2.481 
CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194+rd.196) 193 01 16.386 5.227 4.463 4.215 2.481 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 194 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 195 20 0     
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (rd.195) 196 50 12.541 4.527 3.263 3.242 1.509 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale 

197 
50.04 12.541 4.527 3.263 3.242 1.509 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.197) 

198 
51 3.845 700 1.200 973 972 

Transferuri curente (rd.198+rd.199) 199 51.01 3.845 700 1.200 973 972 
Transferuri către instituŃii publice 200 51.01.01 3.845 700 1.200 973 972 
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene 
pentru acordarea unor ajutoare către unităŃile 
administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate 

201 

51.01.24 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 202 70 0 0 0 0 0 
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TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 203 71 0 0 0 0 0 
Active fixe(rd.203 la206) 204 71.01 0 0 0 0 0 
ConstrucŃii 205 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 206 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 0     
Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii capitale 208 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 209 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
(rd.209+210) 

210 
81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  211 81.01 0     
Rambursări de credite interne  212 81.02 0     
 213  16.386 5.227 4.463 4.215 2.481 
Fond de rezervă bugetară la dispoziŃoa autorităŃilor 
locale 

214 
54.02.05 12.541 4.527 3.263 3.242 1.509 

Fond pentru garantarea împrumuturilor 
externe,contractate garantate de stat 

215 54.02.06 
0     

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

216 54.02.07 

0     
Servicii publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 217 54.02.10 3.845 700 1.200 973 972 
Alte servicii publice generale 218 54.02.50 0     
 219  0     
TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi 
(rd.219 la 221) 

220 
55.02 12.655 155 1.800 5.350 5.350 

Dobânzi aferente datoriei publice interne  221 30.01 12.655 155 1.800 5.350 5.350 
Dobânzi aferente datoriei publice externe 222 30.02 0     
Alte dobânzi 223 30.03 0     
 224  0     
Transferuri cu character general între diferite nivele 
ale administraŃiei (rd. 227+228) 

225 
56.02 0     

CHELTUIELI CURENTE (rd.222) 226 01 0     
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.223) 

227 
51 0     

Transferuri curente (rd.224+rd.225)) 228 51.01 0     
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia copilului) 

229 
51.01.14 0     

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

230 
51.01.15 0     

Din total capitol 231  0     
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru 
finanŃarea centrelor de zi pentru protecŃia copilului) 

232 
56.02.06 0     

Transferuri din bugetele locale pentru instituŃiile de 233 56.02.07 0     
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asistenŃă socială pentru persoanele cu handicap  
 234       
Partea a II APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ŞI 
SIGURANłA NAłIONALĂ (rd. 231+249) 

235 
59.02 13.128 1.216 4.201 2.772 4.939 

Apărare (rd. 232+235+242) 236 60.02 570 115 260 87 108 
CHELTUIELI CURENTE (rd. 233 +rd.234) 237 

01 515 100 215 92 108/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 238 10,00 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 239 20,00 515 100 215 92 108/ 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.236) 240 70,00 55 0 55   
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.237) 241 71,00 55 0 55 55 0 
Active fixe(rd.238 la241) 242 71.01 55 0 55 55 0 
ConstrucŃii 243 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 244 71.01.02 15  15   
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 245 71.01.03 36  36 0  
Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii capitale) 246 71.01.30 4  4   
OPERAłIUNI FINANCIARE 247 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 248 81 0     
Rambursări de credite externe  249 81.01 0     
Rambursări de credite interne  250 81.02 0     
Din total capitol 251       
Apărare naŃională 252 60.02.02 570 100 270 92 108 
 253       
Ordine publică şi siguranŃă naŃională (rd. 
250+256+263) 254 61.02 12.558 1.116 3.931 2.680 4.831 
CHELTUIELI CURENTE (rd. 251 +rd.252+253) 255 01 8.953 1.116 3.526 2.680 1.631 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 256 10      
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 257 20 133 37 34 32 30 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.254) 258 51 8.820 1.079 3.492 2.648 1.601 
Transferuri curente (rd.255) 259 51.01 8.820 1.079 3.492 2.648 1.601 
Transferuri către instituŃii publice 260 51.01.01 8.820 1.079 3.492 2.648 1.601 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.257) 261 70 3.605 0 405 0 3.200 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.258) 262 71 3.605 0 405 0 3.200 
Active fixe(rd.238 la241) 263 71.01 3.605 0 405 0 3.200 
ConstrucŃii 264 71.01.01 0 0 0 0 0 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 265 71.01.02 3.605  405  3.200 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 266 71.01.03 0     
Alte active fixe (iunclusiv reparaŃii capitale) 267 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 268 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 269 81 0     
Rambursări de credite externe  270 81.01 0     
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Rambursări de credite interne  271 81.02 0     
Din total capitol 272  12.558 1.116 3.931 2.680 4.831 
Ordine publică (rd.269) 273 61.02.03 8.820 1.079 3.492 2.648 1.601 
PoliŃie comunitară 274 61.02.03.04 8.820 1.079 3.492 2.648 1.601 
ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor 275 61.02.05 3 738 37 439 32 3230  
 276       
Partea III CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 
(rd.273+316+343+387) 277 64.02 220.695 51.284 90.498 43.167 35.746 
ÎnvăŃământ (rd. 274+289+296) 278 65.02 104.046 25.309 57.595 14.175 6.967 
CHELTUIELI CURENTE (rd. 275 la rd.276+283+286) 279 01 102.619 25.309 56.458 13.988 6.864 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 280 10 86.695 18.657 49.911 12.559 5.568 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 281 20 13.669 6.155 5.537 1.267 710 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.278) 282 51 0     
Transferuri curente (rd.279) 283 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 284 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.281) 285 55 0     
A.Transferuri interne (rd.282) 286 55.01 0     
Alte transferuri curente interne 287 55.01.18 0     
TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd.284) 288 57 1.497 497 475 50 475 
Ajutoare sociale (rd.285) 289 57.02 1.497 497 475 50 475 
Ajutoare sociale în natură 290 57.02.02 1.497 497 475 50 475 
TITLUL IX Alte cheltuieli (rd.287+288) 291 59 758  535 112 111 
Burse 292 59.01 758  535 112 111 
AsociaŃii şi fundaŃiI 293 59.11      
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.290) 294 70 1.427  1.137 187 103 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.291) 295 71 1.427  1.137 187 103 
Active Fixe (rd.292 la 295 296 71.01 1.427  1.137 187 103 
ConstrucŃii 297 71.01.01 737  606 93 38 
Maşini, echipamente si mijloace de transport 298 71.01.02 158  114 24 20 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 299 71.01.03 532  417 70 45 
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 300 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 301 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 302 81 0     
Rambursări de credite externe  303 81.01 0     
Rambursări de credite interne  304 81.02 0     
Din total capitol 305  104.046 25.309 57.595 14.175 6.967 
ÎnvăŃământ preşcolar şi, primar Rd.302+303) 306 65.02.03 44.571 10.896 27.345 3.766 2.564 
ÎnvăŃământ preşcolar 307 65.02.03.01 20.107 5.235 11.104 2.609 1.159 
ÎnvăŃământ primar 308 65.02.03.02 24.464 5.661 16.241 1.157 1.405 
ÎnvăŃământ secundar (rd.305 la 307) 309 65.02.04 53.518 13.172 27.167 9.184 3.995 
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ÎnvăŃământ secundar inferior 310 65.02.04.01 17.425 3.912 7.622 4.328 1.563 
ÎnvăŃământ secundar superior 311 65.02.04.02 25.078 6.185 14.054 3.171 1.668 
ÎnvăŃământ profesional 312 65.02.04.03 11.015 3.075 5.491 1.685 764 
ÎnvăŃământ postliceal 313 65.02.05 0     
ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (rd.310) 314 65.02.07 5.957 1.241 3.083 1.225 408 
ÎnvăŃământ special 315 65.02.07.04 5.957 1.241 3.083 1.225 408 
Servicii auxiliare pentru educaŃie (rd.312+313) 316 65.02.11 0     
Internate şi cantine pentru elevi 317 65.02.11.03 0     
Alte servicii auxiliare 318 65.02.11.30 0     
Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului 319 65.02.50 0     
 320  0     
Sănătate (rd.317+326+333) 321 66.02 0     
CHELTUIELI CURENTE (rd. 306 la rd308+311) 322 01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 323 10 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 324 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.321) 325 51 0     
Transferuri curente (rd.322) 326 51.01 0     
AcŃiuni de sănătate 327 51.01.03 0     
TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd.324) 328 57 0     
Ajutoare sociale (rd.325) 329 57.02 0     
Ajutoare sociale în natură 330 57.02.02 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.3270) 331 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.328) 332 71 0     
Active Fixe (rd.329 la 322) 333 71.01 0     
ConstrucŃii 334 71.01.01 0     
Maşini, echipamente si mijloace de transport 335 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 336 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 337 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE 338 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 338 81 0     
Rambursări de credite externe  340 81.01 0     
Rambursări de credite interne  341 81.02 0     
Din total capitol 342  0     
Servicii medicale în unităŃi sanitare cu paturi (rd.339) 343 66.02.06 0     
Spitale generale 344 66.02.06.01 0     
Alte cheltuieli în domeniul sănătăŃii (rd.341) 345 66.02.50 0     
Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare 346 66.02.50.50 0     
 347  0     
Cultura, recreere şi religie (rd.344+358+365) 348 67.202 31 781 4 031 10 581 8 156 9 013 
CHELTUIELI CURENTE (rd.345 la 346+353) 349 01 23 870 4 031 6 500 6 241 7 098 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 350 10 9 120 1 720 2 183 2 272 2 946 



 497

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 351 20 11 700 1 900 3 019 3 249 3 532 
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.348) 352 51 0     
Transferuri curente (rd.349) 353 51.01 0     
Transferuru către instituŃii publice 354 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.351) 355 55 0     
A.Transferuri interne (rd352) 356 55.01 0     
Alte transferuri curente interne 357 55.01.18 0     
TITLUL IX Alte cheltuieli (rd.354 la 357) 358 59 3 050 411 1 299 720 620 
AsociaŃii şi fundaŃiI 359 59.1 1 0     
SusŃinerea cultelor 360 59.12 2 000 141 859 500 500 
ContribuŃii la salatizarea personalului neclerical 361 59.15 0     
 362 59.22 1 050 270 440 220 120 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.355) 363 70 7 911 0 4 081 1 915 1.915 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.360) 364 71 7 911 0 4 081 1 915 1.915 
Active fixe(rd.361 la 364)  365 71.01 7 911 0 4 081 1 915 1.915 
ConstrucŃii 366 71.01.01 4 895 0 2 455 1 220 1 220 
Maşini, echipamente si mijloace de transport 367 71.01.02 2 780 0 1 390 695 695 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 368 71.01.03 25 0 25   
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 369 71.01.30 211 0 211   
OPERAłIUNI FINANCIARE 370 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 371 81 0     
Rambursări de credite externe  372 81.01 0     
Rambursări de credite interne  373 81.02 0     
Din total capitol 374  31 781 4 031 10 581 8 156 9 013 
Servicii culturale (rd.371 la 379) 375 67.02.03 0 0 0 0 0 
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 376 67.02.03.02 0     
Muzee 377 67.02.03.03 0     
Institutii publice de spectacole si concerte 378 67.02.03.04 0     
Scoli populare de arta si meserii 379 67.02.03.05 0     
Case de cultura 380 67.02.03.06 0     
Camine culturale 381 67.02.03.07 0     
Centre pentru  conservarea si promovarea culturii 
traditionale 382 67.02.03.08 0     
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 383 67.02.03.12 0     
Alte servicii culturale 384 67.02.03.30 0     
Servicii recreative si sportive (rd.381 la 383) 385 67.02.05 28.716 3.620 9.267 7.436 8.393 
Sport 386 67.02.05.01 0     
Tineret 387 67.02.05.02 0 0 0 0 0 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement 388 67.02.05.03 28.716 3.620 9.267 7.436 8.393 
Servicii religioase 489 67.02.06 2.015 141 874 500 500 
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Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 390 67.02.50 1.050 270 440 220 120 
 391       
Asigurari si asistenta sociala (rd.388+405+412) 392 68.02 84.868 21.944 22.322 20.836 19.766 
CHELTUIELI CURENTE (rd.389 la 390 +399+403) 393 01 83.628 21.648 21.867 20.397 19.716 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 394 10 31.993 8.941 8.629 7.157 7.266 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 395 20 19.714 6.041 4.778 4.780 4.115 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.392) 396 51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd.393) 
 397 51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 398 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.395) 399 55 0 0 0 0 0 
A. Transferuri interne.(rd.396 la 398) 400 55.01 0 0 0 0 0 
Programe cu finanŃare rambursabilă  401 55.01.03 0     
Programe PHARE  402 55.01.08 0     
Alte transferuri curente interne  403 55.01.18 0     
TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA (rd.400) 404 57 30.521 6.316 8.110 8.110 7.985 
Ajutoare sociale (rd.401+rd.402) 405 57.02 30.521 6.316 8.110 8.110 7.985 
 Ajutoare sociale in numerar 406 57.02.01 27101 5336 7255 7255 7255 
 407 57.02.02 3420 980 855 855 730 
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404) 408 59 1400 350 350 350 350 
AsociaŃii şi fundaŃii  409 59.11 1400 350 350 350 350 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406) 410 70 1240 296 455 439 50 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.407) 411 71 1240 296 455 439 50 
Active fixe(rd.387 la 390)  412 71.01 1240 296 455 439 50 
ConstrucŃii 413 71.01.01 500  200 300  
Maşini, echipamente si mijloace de transport 414 71.01.02 40  40   
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 415 71.01.03 470 160 145 115 50 
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 416 71.01.30 230 136 70 24  
OPERATIUNI FINANCIARE  417 79 0 0 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 418 81 0 0 0 0 0 
Rambursari de credite externe  419 81.01 0     
Rambursari de credite interne  420 81.02 0     
Din total capitol 421  84868 21944 22322 20836 19766 
AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă 422 68.02.04 1148 236 351 264 297 
AsistenŃă socială în caz de boli şi ivalidităŃi (rd. 419) 423 68.02.05 39223 9191 11030 9561 9441 
AsistenŃă socială în caz de invaliditate 424 68.02.05.02 39223 9191 11030 9561 9441 
AsistenŃă socială pentru familie şi copii 425 68.02.06 20248 5339 5097 5269 4543 
Ajutoare pentru locuinte 426 68.02.10 0     
Creşe 427 68.02.11 5652 1712 1413 1394 1133 
Prevenirea excluderii sociale (rd.424+425) 428 68.02.15 1400 350 350 350 350 
Ajutor social 429 68.02.15.01 1400 350 350 350 350 
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Cantine de ajutor social 430 68.02.15.02 0     
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei 
sociale 431 68.02.50 17197 5116 4081 3998 4002 
 432  0     
Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 
LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.429+465) 433 69.02 88726 17655 29709 31876 9486 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 
(rd.430+440+447+450) 434 70.02 13627 1483 6092 3464 2588 
CHELTUIELI CURENTE (rd.431+432) 435 01 5631 1164 1323 1532 1612 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 436 10 3268 650 828 836 954 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 437 20 2363 514 495 696 658 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.408) 438 51 0     
Transferuri curente (rd.435) 439 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 440 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.437) 441 55 1967 0 700 700 567 
A. Transferuri interne.(rd.438+439) 442 55.01 1967 0 700 700 567 
Investitii ale regiilor autonome si societatilor 
comerciale cu capital de stat 443 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne  444 55.01.18 1967 0 700 700 567 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.441) 445 70,00 5785 75 4069 1232 409 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.442) 446 71,00 5785 75 4069 1232 409 
Active fixe (rd.443 la 446) 447 71.01 5785 75 4069 1232 409 
ConstrucŃii 448 71.01.01 5110  3620 1167 323 
Maşini, echipamente si mijloace de transport 449 71.01.02 185 60 40 40 45 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 450 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 451 71.01.30 490 15 409 25 41 
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.448) 452 72,00 0     
Active financiare (rd.449) 453 72.01 0     
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 454 72.01.01 0     
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.451) 455 79,00 244 244 0 0 0 
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 
(rd.452+453) 456 81,00 244 244 0 0 0 
Rambursari de credite externe  457 81.01 0     
Rambursari de credite interne  458 81.02 244 244    
Din total capitol 459  13627 1483 6092 3464 2588 
Locuinte (rd.456+457) 460 70.02.03 125 26 93 6 0 
Dezvoltarea sistemului de locuinte 461 70.02.03.01 55 26 23 6 0 
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 462 70.02.03.30 70  70   
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 
(rd.459+460) 463 70.02.05 6026 15 3872 1550 589 
Alimentare cu apa 464 70.02.05.01 6026 15 3872 1550 589 
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Amenajari hidrotehnice  465 70.02.05.02 0     
Iluminat public si electrificari rurale 466 70.02.06 101  101   
Alimentare cu gaze naturale in localitati 467 70.02.07 0     
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale  468 70.02.50 7375 1442 2026 1908 1999 
 469  0     
Protectia mediului (rd.466+477) 470 74.02 75099 16172 23617 28412 6898 
CHELTUIELI CURENTE (rd.467+468+ 469+472) 471 01 69610 16150 21200 25362 6898 
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 472 10,00 0     
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 473 20,00 67643 16150 20500 24662 6331 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444) 474 51 0 0 0 0 0 
Transferuri curente (rd.445) 475 51.01 0 0 0 0 0 
Transferuri către instituŃii publice 476 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 477 55 1967 0 700 700 567 
A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 478 55.01 1967 0 700 700 567 
Programe PHARE  479 55.01.08 0     
Investitii ale regiilor autonome si societatilor 
comerciale cu capital de stat 480 55.01.12 0     
Alte transferuri curente interne  481 55.01.18 1967  700 700 567 
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 482 70,00 5489 22 2417 3050 0 
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 483 71,00 5489 22 2417 3050 0 
Active fixe (rd.454 la 457) 484 71.01 5489 22 2417 3050 0 
ConstrucŃii 485 71.01.01 5083  2033 3050  
Maşini, echipamente si mijloace de transport 486 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 487 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 488 71.01.30 406 22 384   
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 489 72,00 0     
Active financiare (rd.460) 490 72.01 0     
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 491 72.01.01 0     
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 492 79,00 0     
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 
(rd.463+464) 493 81,00 0     
Rambursari de credite externe  494 81.01 0     
Rambursari de credite interne  495 81.02 0     
Din total capitol 496  75099 16172 23617 28412 6898 
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 497 74.02.05 67643 16150 20500 24662 6331 
Salubritate 498 74.02.05.01 67643 16150 20500 24662 6331 
Colectarea,tratarea şi distrugerea deşeurilor 499 74.02.05.02 0     
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 500  7456 22 3117 3750 567 
 501       
Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE 502 79.02 20 999 2 716 12 572 4 037 1 674 
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(rd.472+494+518+534+566) 
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 
(rd.488) 503 80.02 

0 
    

CHELTUIELI CURENTE  
(rd. +474 la 476) 504 01 

0 
    

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 505 10 0     
TITLUL I BUNURI ŞI SERVICII 506 20 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.477) 507 55 0     
A. Transferuri interne. (rd.478+ 479) 508 55.01 0     
Programe de dezvoltare 509 55.0113 0     
Alte transferuri curente interne 510 55.01.18 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 481) 511 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.482) 512 71 0     
Active fixe (rd.483 la 486) 513 71.01 0     
ConstrucŃii 514 71.01.01 0     
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 515 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 516 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 517 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE  518 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  519 81 0     
Rambursări de credite externe  520 81.01 0     
Rambursări de credite interne  521 81.02 0     
Din total capitol 522  0     
AcŃiuni generale economice şi comerciale (rd.488 la 
492) 523 80.02.01 

0 
    

Prevenire şi combatere inundaŃii şi gheŃuri 524 80.02.01.06 0     
Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 525 80.02.01.09 0     
Programe de dezvoltare regională şi socială 526 80.02.01.10 0     
Alte cheltuieli pentru aŃtiuni generale economice şi 
comerciale 527 

80.02.01.30 0 
    

 528       
Combustibili şi energie (rd.514 la 516) 529 81.02 0     
CHELTUIELI CURENTE 
 (rd. +496 la 498+500+503) 530 01 

0 
    

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 531 10      
TITLUL I BUNURI ŞI SERVICII 532 20 0     
TITLUL IV SUBVENłII (rd.499) 533 40 0     
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 534 40.03 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE (rd.501) 535 51 

0 
    

Transferuri curente (rd.502) 536 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 537 51.01.01 0     
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 538 55 0     
A. Transferuri interne. (rd.505) 539 55.01 0     
Investitii ale regiilor autonome si societatilor 
comerciale cu capital de stat 540 55.01.12 

0 
    

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 541 70 0     
TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 542 71 0     
Active fixe(rd.509 la 512)  543 71.01 0     
ConstrucŃii 544 71.01.01 0     
Maşini, echipamente si mijloace de transport 545 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 546 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 547 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE  548 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  549 81 0     
Rambursări de credite externe  550 81.01 0     
Rambursări de credite interne  551 81.02 0     
Din total capotol 552  0     
Energie termică 553 81.02.06 0     
AŃti combustibili 554 81.02.07 0     
Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 555 81.02.50      
 556       
Agricultura,silvicultura, 
piscicultura şi vânătoare (rd.530) 557 83.02 

0 
    

CHELTUIELI CURENTE (rd. 520+521) 558 01 0     
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 559 10 0     
TITLUL I BUNURI ŞI SERVICII 560 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRAłIEI PUBLICE  561 51 

0 
    

Transferuri curente  562 51.01 0     
Transferuri către instituŃii publice 563 51.0101 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.523) 564 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.524) 565 71 0     
Active fixe(rd.525 la 528)  566 71.01 0    0 
ConstrucŃii 567 71.01.01 0     
Maşini, echipamente si mijloace de transport 568 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 569 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 570 71.01.30 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE  571 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  572 81 0     
Rambursări de credite externe  573 81.01 0     
Rambursări de credite interne  574 81.02 0     
Din total capitol 575  0     
Agricultura (rd.531+532) 576 83.02.03 0     
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ProtecŃia plantelor şi carantina fitosanitară 577 83.02.03.03 0     
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii  578 83.02.03.30 0     
 579       
Transporturi (rd.558+562+564) 580 84.02 20 999 2 716 12 572 4 037 1 674 
CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 581 01 14 823 2 527 7 358 3 650 1 288 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 582 10 1 560 280 398 417 465 
TITLUL I  BUNURI ŞI SERVICII 583 20 13 263 2 247 6 960 3 233 823 
TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 584 40 0     
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 585 40.03 0     
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂłI ALE 
ADMINISTRłIEI PUBLICE (rd.541) 586 51 

0 
    

Transferuri curente (rd.542) 587 51 0     
Transferuri către instituŃii publice 588 51.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 589 55 0     
A. Transferuri interne.(rd.545+546) 590 55.01 0     
InvestŃtii ale regiilor autonome şi societăŃilor 
comerciale cu capital de stat 591 55.01.12 

0 
    

Alte transferuri curente interne 592 51.01.18 0     
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 593 70 6 176 189 5 214 387 386 
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549) 594 71 6 176 189 5 214 387 386 
Active fixe (rd.558 la 553)  595 71.01 6 176 189 5 214 387 386 
ConstrucŃii 596 71.01.01 2 508 180 1 917 206 205 
Maşini, echipamente si mijloace de transport 597 71.01.02 726  364 181 181 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 598 71.01.03 0     
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 599 71.01.30 2 942 9 2 933   
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.596) 600 72 0     
Active financiare (rd.597) 601 72.01 0     
Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale 602 72.01.01 0     
OPERAłIUNI FINANCIARE  603 79 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 604 81 0     
Rambursări de credite externe  605 81.01 0     
Rambursări de credite interne  606 81.02 0     
Din total capitol 607  0     
Transport rutier (rd604 la 606) 608 84.02.03 20 999 2 716 12 572 4 037 1 674 
Drumuri şi poduri 609 84.02.03.01 0     
Transport în comun 610 84.02.03.02 0     
Străzi  611 84.02.03.03 20 999 2 716 12 572 4 037 1 674 
Transport aerian (rd. 608) 612 84.02.06 0     
AviaŃia civilă 613 84.02.06.02 0     
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 614 84.02.50 0     
 615       
Alte acŃiuni economice (rd.589 la 594) 616 87.02 0     
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CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576) 617 01 0     
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 618 20 0     
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.570) 619 51 

0 

    
Transferuri curente (rd.571) 620 52 0     
Transferuri către instituŃii publice 621 52.01.01 0     
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573) 622 55 0     
A. Transferuri interne.(rd.574+575) 623 55.01 0     
Fond Român de Dezvoltare Socială 624 55.01.15 0     
Alte transferuri curente interne  625 55.01.18 0     
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577) 626 59 0     
Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile 
naturale 627 59.02 

0 
    

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579) 628 70 0     
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580) 629 71 0     
Active fixe (rd. 581 la 584) 630 71.01 0     
ConstrucŃii 631 71.01.01 0     
Maşini, echipamente si mijloace de transport 632 71.01.02 0     
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 633 71.01.03 0     
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 634 71.01.30 0     
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586) 635 79 0     
TITLUL XIIÎ ÎMPRUMUTURI (rd.587+588) 636 80 0     
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau 
activitati finantate integral din venituri proprii 637 80.03 

0 
    

Alte imprumuturi 638 80.30 0     
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 639 81 0     
Rambursări de credite externe  640 81.01 0     
Rambursări de credite interne  641 81.02 0     
Din total capitol 642  0     
Fondul Român de Dezvoltare Socială  643 87.02.01 0     
Zone libere 644 87.02.03 0     
Turism 645 87.02.04 0     
Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale 646 87.02.05 0     
Alte acŃiuni economice 647 87.02.50 0     
 648  0     
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 649 96.02  47 812 -47 607 -24 232 24 027 
REZERVE  650 97.02 0     
EXCEDENT  651 98.02  47 812 -47 607 -24 232 24 027 
DEFICIT 652 99.02 0     
     Ordonator Principal De Credite  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi a 

Statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de Specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare Rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6 ; 

 Având în vedere: 

- H.C.L. Sector 6 nr. 399/07.12.2006 privind aprobarea  

Organigramei şi a Statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 - Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului; 

 - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de  

organizare şi funcŃionare a servicilor de prevenire a separării 

copilului de familia sa, precum şi a celor de protecŃie specială a 
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copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici, 

precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici 

în anul 2007; 

 O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 

24/2000; 

- - Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 178/2006 privind aprobarea Strategiei Locale 

2006-2008 a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6; 

   În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 81 alin. 

2 lit. “e” şi “n” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei  

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 2 Se aprobă modificarea şi completarea Statului de funcŃii 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6 conform Anexelor nr. 2-5, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 este mandatat să facă 

treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 

schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile 

instituŃiei o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat. 

 

 Art. 4 În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 va elabora şi va înainta spre dezbatere 

şi aprobare Consiliului Local Sector 6 Regulamentul de Organizare 

şi FuncŃionare şi Regulamentul Intern.  

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 
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Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.:183/24.05.2007
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    ANEXA nr. 2 

   la H.C.L. S.6 nr. 183/24.05.2007 

      

  STAT DE FUNCłII  PUBLICE   

      

FUNCłIE DE CLASA GRAD TREAPTA 

NR 

.POSTURI 

NR 

.POST. 

CONDUCERE   PROFES.   OCUPATE VACANTE 

DIR EXECUTIV I SUPERIOR 1 1   

DIR.EX.ADJ. I SUPERIOR 1 2 1 

ŞEF SERV. I SUPERIOR 1 16 1 

ŞEF SERV. I SUPERIOR 2 4   

ŞEF SERV. I SUPERIOR 3 6   

ŞEF BIROU I SUPERIOR 1 2   

ŞEF BIROU I PRINCIPAL 3 1   

TOTAL FUNCłII       32 2 
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CONDUCERE 

      

FUNCłIE DE CLASA GRAD TREAPTA 

NR 

.POSTURI 

NR 

.POST. 

EXECUłIE   PROFES   OCUPATE VACANTE 

INSPECTOR I SUPERIOR 1 12 1 

INSPECTOR I SUPERIOR 2 11   

INSPECTOR I SUPERIOR 3 27 2 

INSPECTOR I PRINCIPAL 1 8   

INSPECTOR I PRINCIPAL 2 6 1 

INSPECTOR I PRINCIPAL 3 6 1 

INSPECTOR I ASISTENT 1 15   

INSPECTOR I ASISTENT 2 5 3 

INSPECTOR I ASISTENT 3 2 9 

INSPECTOR I DEBUTANT   1 6 

REFERENT II SUPERIOR 1 2 1 
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REFERENT II PRINCIPAL 1 1   

REFERENT II PRINCIPAL 2 1   

REFERENT III SUPERIOR 1 46   

REFERENT III SUPERIOR 2 12 1 

REFERENT III SUPERIOR 3 19   

REFERENT III PRINCIPAL 1 6   

REFERENT III PRINCIPAL 2 2   

REFERENT III PRINCIPAL 3 7 1 

REFERENT III ASISTENT 1 5   

REFERENT III ASISTENT 3 3   

REFERENT III DEBUTANT   1   

AUDITOR I SUPERIOR 2 2   

AUDITOR I SUPERIOR 3     

AUDITOR I PRINCIPAL 2 1   

AUDITOR I ASISTENT 1   1 

AUDITOR I ASISTENT 2 1 1 
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AUDITOR I ASISTENT 3 1   

CONS.JURIDIC I SUPERIOR 1 2   

CONS.JURIDIC I SUPERIOR 2 2   

CONS.JURIDIC I SUPERIOR 3 1   

CONS.JURIDIC I PRINCIPAL 3 2   

CONS.JURIDIC I ASISTENT 2 1   

CONS.JURIDIC I ASISTENT 3 1 1 

CONS.JURIDIC I DEBUTANT   1 1 

            

                TOTAL FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE   213 30 

      

 TOTAL GENERAL POSTURI OCUPATE  245   

 TOTAL GENERAL POSTURI VACANTE    32   

  TOTAL POSTURI    277  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ   

  Mihai Bogdan Diaconu   
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Anexa nr. 3 

la H.C.L.S.6 nr.183/24.05.2007 

 

STAT FUNCłII CONTRACTUALE - Creşe 

 

 FuncŃii de conducere         

          

Nr DENUMIRE FUNCłIE Studii Niv. Creşa  Creşa Creşa total  Sal. Sal. 

crt        nr.13 Dr.Taberei Militari  Min. Max. 

1 Şef serviciu (creşa) S  1 1 1 3 717 1457 

 FuncŃii de execuŃie         

          

Nr DENUMIRE FUNCłIE Studii Niv Creşa  Creşa Creşa total  Sal. Sal. 

crt        nr.13 Dr.Taberei Militari  Min. Max. 

1 Inspector de sp. S IA       

2 Inspector de sp. S I       
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3 Inspector de sp. S II       

4 Inspector de sp. S III       

5 Inspector  SSD IA       

6 Referent/educator M IA  2 1 3 505 705 

7 Inspector  M IA 1   1 505 705 

8 Referent/educator M I 2 1 2 5 496 658 

9 Referent/educator M II       

10 Referent/educator M III       

11 Referent/educator M deb       

12 Masor M        

13 Medic primar S        

14 Medic specialist S        

15 Medic S        

16 Psiholog/psihoped. S        

17 Psiholog/psihoped. S deb       

18 Kinetoterapeut/Logo- S        
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ped 

19 Asistent social S/PL        

20 Asistent medical Pr. PL  1 8 5 14 479 836 

22 Asistent medical  PL  4 2 10 16 469 747 

23 Sora medicală Pr. M        

24 Economist S IA 1   1 523 1031 

25 Contabil M IA 1   1 505 646 

26 FuncŃionar M  1  1 2 461 554 

27 Infirmieră G  47 26 34 107 445 464 

30 Magaziner deb. M/G   1  1 421 * 

31 Magaziner I M/G   1  1 449 567 

32 Magaziner II M/G    1 1 442 508 

34 Spălatoreasa  M/G  2 2 1 5 438 464 

37 M.calif.lenjerie I M/G  1   1 485 612 

38 Îngrijitoare  G  8 5 5 18 438 464 

43 M.calif.bucătar III M/G  1  1 2 468 541 
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44 M.calif.bucătar II M/G   1  1 477 581 

45 M.calif.bucătar I M/G  2 1  3 485 612 

46 M. calificat IV M/G    1 1 461 508 

48 M. calificat II M/G   2  2 477 581 

49 Muncitor calificat  I-

sora med. 

M/G  1 3 1 5 485 612 

50 Muncitor calificat  I M/G  2   2 485 612 

51 M.necalif. M/G  4 1  5 434 449 

 TOTAL   79 56 63 198   

          

 TOTAL FUNCłII DE CONDUCERE  -     3      

 TOTAL FUNCłII DE EXECUłIE      - 198      

          

   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,    

          

         Mihai Bogdan Diaconu    
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Anexa nr. 4 

la H.C.L.S. 6 nr. 183/24.05.2007 

 

STAT FUNCłII CONTRACTUALE 

          

 FuncŃii de conducere        

          

Nr. 

Crt. DENUMIRE FUNCłIE Studii Nivel DirecŃie Centre Creşe 

To-

tal Sal. Sal. 

crt             

gen

. min. max. 

1 Şef serviciu/ind.cond.30% S IA 1 10 3 14 523 1080 

2 Şef birou/ind.cond.25% S IA 2     2 523 1080 

           

 FuncŃii de execuŃie personal contractual     

Nr. 

Crt. DENUMIRE FUNCłIE Studii Nivel DirecŃie Centre Creşe Total Sal. Sal. 
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crt             gen. min. max. 

1 Inspector de sp. S IA 2 6   8 523 1080 

2 Inspector de sp. S I 3 1   4 514 954 

3 Inspector de sp. S II 6 10   16 505 829 

4 Inspector de sp. S III 3 5   8 496 752 

5 Inspector de sp. S deb. 3     3     

6 Inspector / Referent SSD IA   4   4 505 768 

7 Inspector M IA     3 3 505 705 

8 Referent  M IA 6 44 1 51 505 705 

9 Referent  M I 8 21 5 34 496 658 

10 Referent /Inspector M II 3 30   33 486 595 

11 Referent /Inspector M III 5 22   27 478 548 

12 Referent  M deb.   1   1 444 * 

13 Medic primar S   2     2 717 1457 

14 Medic specialist S   2 5   7 614 1044 
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15 Medic S   2 1   3 468 915 

16 Psiholog/psihopedagog S   5 14   19 487 806 

17 Psiholog/psihopedagog S deb.   1   1 465 * 

18 Kinetoterapeut/Logoped S     3   3 487 806 

19 Asistent social S   7 3   10 487 806 

20 Asistent social PL     4   4 469 747 

21 Masor M     1   1 469 657 

22 Asistent medical Pr. PL     13 6 19 479 836 

23 Asistent medical Pr. M     1 8 9 479 777 

24 Asistent medical  PL   1 19 16 36 469 747 

25 Economist S IA     1 1 523 1031 

26 Contabil M IA     1 1 505 646 

27 FuncŃionar M       2 2 461 554 

28 Infirmieră M/G     31 105 136 445 464 

29 Infirmieră M/G deb.     2 2 424 * 

30 Administrator/ref. IA M   19 3   22 461 643 
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31 Magaziner M/G deb.     1 1 421 * 

32 Magaziner M/G II   1 1 2 442 508 

33 Magaziner M/G I 2   1 3 449 567 

34 M.necalif. M/G     15 5 20 434 449 

35 Spalatoreasă  M/G     14 5 19 438 464 

36 M.calif.Lenjerie III M/G     1   1 468 541 

37 M.calif.Lenjerie I M/G     6 1 7 485 612 

38 Îngrijitoare  M/G     43 18 61 438 464 

39 M.calif.Bucătar VI M/G     1   1 442 461 

40 M.calif.Bucatar V M/G     1   1 449 469 

41 M.calif.Bucătar IV M/G     1 1 2 461 508 

42 M.calif.Bucătar III M/G     8 1 9 468 541 

43 M.calif.Bucătar II M/G     13 1 14 477 581 

44 M.calif.Bucătar I M/G     18 3 21 485 612 

45 Muncitor calificat IV M/G       1 1 461 508 

46 Muncitor calificat III M/G     1   1 468 541 
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47 Muncitor calificat II M/G     4 2 6 477 581 

48 Muncitor calificat I sora med. M/G     1 5 6 485 612 

49 Muncitor calificat  I M/G   3 11 2 16 485 612 

50 Şofer M/G   8     8 442 741 

  TOTAL     90 382 198 670     

          

1 AsistenŃi maternali M/G         150 469 * 

2 AsistenŃi personali M/G         1100 469 * 

          

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Mihai Bogdan Diaconu 
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Anexa nr. 5 

              la H.C.L.S.6 nr. 183/24.05.2007 

STAT FUNCłII CONTRACTUALE - Centre 

 

 FuncŃii de 

conducere 

               

                 

Nr DENUMIRE 

FUNCłIE 

Studii Niv. C.ZI CPV. C. C.zi C.Cons. C.P. CPCD CPCD C.Recup. CPE-

RU 

total Sal.  Sal. 

crt    Licurici Sf.Necta

-rie 

Maternal SperanŃa Psih.P.D. Orhi-

deea 

D.Băla-

şa 

Sf.An-

drei 

Reab.P.D. Arle-

chino 

 min. max. 

1 Şef serviciu 

(centru) 

S IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 523 1080 

 FuncŃii de 

execuŃie 

               

                 

Nr DENUMIRE Studii Niv C.ZI CPV. C. C.zi C.Cons. C.P. CPCD CPCD C.Recup. CPER total     Sal. 
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FUNCłIE U Sal. 

crt     Licurici Sf.Nec-

tarie 

Maternal SperanŃa Psih.P.D. Orhi-

deea 

D.Băla-

şa 

Sf.An-

drei 

Reab.P.D. Arle-

chino 

 min. max. 

1 Inspector de 

sp. 

S IA   2   2 1 1   0 523 1080 

2 Inspector de 

sp. 

S I      1     1 514 954 

3 Inspector de 

sp. 

S II  2  2 2   1 1 2 10 505 829 

4 Inspector de 

sp. 

S III 1 1  1  1 1    5 496 752 

5 Inspector  SSD IA     1   2  1 4 505 768 

6 Referent/edu

-cator 

M IA 5 1   1 17 6 8  6 44 505 705 

7 Referent/edu

-cator 

M I  3  1  5 6 2  4 21 496 658 

8 Referent/edu M II   3   8 9 7  3 30 486 595 
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-cator 

9 Referent/edu

-cator 

M III   3  3 4 7 4  1 22 478 548 

10 Referent/edu

-cator 

M deb        1   1 444 * 

11 Masor M         1   1 469 657 

13 Medic 

specialist 

S   1    1 1 1 1  5 614 1044 

14 Medic S           1 1 468 915 

15 Psiholog/psi-

hoped. 

S  1 2 1 1  2 1 4 1 1 14 487 806 

16 Psiholog/psi

hoped. 

S deb        1   1 465 * 

17 Kinetoterape

ut/Logoped 

S         2 1  3 487 806 

18 Asistent 

social 

S        1 2   3 487 806 
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 Asistent 

social 

PL  1      1   2 4 469 747 

19 Asistent 

medical Pr. 

PL   1  1  1 2 3 2 3 13 479 836 

20 Asistent 

medical Pr. 

M          1  1 479 777 

21 Asistent 

medical  

PL   5 2   3 4 3  2 19 469 747 

22 Soră 

medicală Pr. 

M        1    1 467 699 

23 Infirmieră G   15 1   4 3 8   31 445 464 

24 Administra-

tor I/ref.IA 

M   1 1   1     3 461 643 

25 Magaziner M/G II       1    1 442 508 

26 M.necalif.Su

prav. 

M/G       3 3 5  4 15 434 449 

27 Spălătorea- M/G   3    2 2 6  1 14 438 464 
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să  

28 M.calif.lenje-

rie III 

M/G        1    1 468 541 

30 M.calif.lenje-

rie I 

M/G   2    2 1 1   6 485 612 

31 Îngrijitoare  G  1 9 2 1  4 10 14  2 43 438 464 

33 M.calif.bucă-

tar VI 

M/G        1    1 442 461 

34 M.calif.bucat

ar V 

M/G        1    1 449 469 

35 M.calif.bucă-

tar IV 

M/G   1         1 461 508 

36 M.calif.bucă-

tar III 

M/G   2    3    3 8 468 541 

37 M.calif.bucă-

tar II 

M/G   1    2 5 4  1 13 477 581 

38 M.calif.bucă- M/G   2    2 5 8  1 18 485 612 
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tar I 

40 M. calificat 

III 

M/G         1   1 468 541 

41 M. calificat II M/G       1 2 1   4 477 581 

42 Muncitor 

calificat  I 

M/G   3    4 2 1  1 11 485 612 

 TOTAL   9 55 15 7 7 73 78 92 7 39 382   

                 

 TOTAL FUNCłII DE 

CONDUCERE  -  10 

            

 TOTAL FUNCłII DE EXECUłIE     

- 382 

            

 

Preşedinte de şedinŃă 

Mihai Bogdan Diaconu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind vânzarea materialului lemnos rezultat din defrişări şi 

toaletări de pe raza sectorului 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali din 

partea Partidului Democrat şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 6; 

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6 nr. 1, 5 şi 6; 

 łinând seama de H.C.G.M.B. nr. 10/2001 pentru aprobarea 

Normelor de protecŃie a spaŃiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti şi O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin 2 

lit „m” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Materialul lemnos rezultat din tăieri şi defrişări executate 

de către A.D.P. Sector 6 sau/şi operatori privaŃi (care au contracte 
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cu acesta), în cadrul activităŃii de amenajare şi întreŃinere a 

spaŃiilor verzi de pe raza Sectorului 6, este proprietatea Primăriei 

Sector 6.  

 Materialul lemnos se află în custodia A.D.P. Sector 6, care are 

obligaŃia să îl gestioneze şi să îl depoziteze în bune condiŃii. 

 

 Art. 2 Materialul lemnos rezultat din lucrările de defrişări şi 

toaletări va fi vândut în condiŃiile legii, în vederea recuperării de 

sume în contul cheltuielilor ocazionate de aceste operaŃii. 

 PreŃul de vânzare va fi stabilit de către A.D.P. Sector 6 având 

ca preŃ de referinŃă preŃul practicat de Romsilva. 

 Veniturile realizate din vânzare vor fi virate în contul Primăriei 

Sectorului 6. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 6 şi DirecŃia Economic şi Administrativ din cadrul Primăriei 

Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

În temeiul art. 47 din Legea 
nr.215/2001 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

SECRETAR, 
Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

Nr.: 184 /24.05.2006
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Serviciului de Salubrizare din cadrul A.D.P. Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al AdministraŃiei Domeniului Public 

Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6;  

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 433/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcŃionare a serviciului 

public de salubrizare, ale Legii 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităŃilor, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităŃi publice, ale O.U.G. nr. 78/2000 privind 

regimul deşeurilor, ale O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local; 

 łinând cont de H.C.G.M.B. nr. 147/2005 privind normele de 

salubrizare în Municipiul Bucureşti; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

142/2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6, pentru anul 2007-2008; 



 531

 În temeiul art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit.e din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare 

al Serviciului de Salubrizare din cadrul A.D.P. Sector 6 conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 

 Art. 2 Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod 

corespunzător Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 142/2007 

privind aprobarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6 pentru anul 2007-2008. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 .Nr.:185/24.05.2007
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ANEXĂ 

la HCL S. 6 nr. 185/24.05.2007 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN  

CADRUL A.D.P. SECTOR 6 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar 

privind organizarea şi funcŃionarea serviciului de salubrizare, 

definind modalităŃile şi condiŃiile ce trebuiesc îndeplinite pentru  

asigurarea serviciului de salubrizare în Sectorul 6.  

 

 Art. 2. Regulamentul prezent se aplică următoarelor activităŃi 

de salubrizare:  

a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor 

municipale, cu excepŃia celor cu regim special şi a deşeurilor 

toxice; 

b) sortarea deşeurilor municipale;  

c) măturatul şi întreŃinerea căilor publice;  

d) curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 

şi menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei sau de 

îngheŃ; 
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e) colectarea, transportul, depozitarea necontrolată a 

deşeurilor voluminoase provenite de la populaŃie, instituŃii publice 

şi agenŃi economici neasimilabile celor menajere (mobilă, deşeuri 

de echipamente electrice şi electronice, etc.) 

f) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

rezultate din activităŃi de construcŃie şi demolări 

 

 Art. 3. Serviciul de salurbizare este parte componentă a 

serviciilor publice de gospodărire comunală şi are ca obiectiv 

principal protecŃia sănătăŃii oamenilor şi a mediului împotriva 

efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul şi 

depozitarea deşeurilor urbane. Serviciul de salubrizare din cadrul 

A.D.P. Sector 6 este organizat şi funcŃionează pe baza 

următoarelor principii: 

a) protecŃia sănătăŃii publice şi asigurarea igienei; 

b) autonomia locală şi descentralizarea; 

c) responsabilitatea faŃă de cetăŃeni; 

d) conservarea şi protecŃia mediului înconjurător; 

e) asigurarea calităŃii şi continuităŃii serviciului; 

f) transparenŃa, consultarea şi antrenarea în decizie a 

cetăŃenilor; 

g) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din 

proprietatea publică şi a fondurilor publice; 

h) securitatea serviciului; 

i) dezvoltarea durabilă; 
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 Art. 4. Termenii şi noŃiunile utilizate în prezentul regulament se 

definesc după cum urmează: 

a) colectare - strângere cu sau fără sortarea 

deşeurilor în vederea transportării lor; 

b) colectarea selectivă - colectarea deşeurilor de 

diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de 

materiale; 

c) curăŃarea zăpezii / gheŃii – operaŃiunea de 

îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaŃă depus pe 

suprafaŃa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării 

vehiculelor şi pietonilor în condiŃii de siguranŃă ; 

d) curăŃarea rigolelor – operaŃiunea de îndepărtare 

manuală a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porŃiune de 

0,75 metri de la bordură spre axul median al străzii, urmată de 

măturare ; 

e) depozit – amplasament pentru eliminarea finală a 

deşeurilor prin depozitarea pe sol sau în subteran ; 

f) deşeu – orice substanŃă sau obiect din categoriile 

stabilite de legislaŃia specifică privind regimul deşeurilor, de care 

deŃinătorul se debarasează, are intenŃia sau obligaŃia de a se 

debarasa ; 

g) deşeu din construcŃii şi demolări – deşeu rezultat în 

urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri 

de obiective industriale sau civile, care pot avea în compoziŃie 

deşeuri periculoase ; 
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h) deşeuri de ambalaje – orice ambalaje sau 

materiale de ambalare, care satisfac cerinŃele definiŃiei de deşeu ; 

i) deşeu municipal – deşeu menajer şi alt tip de 

deşeu care, prin natură sau compoziŃie, este similar cu deşeul 

menajer şi care este generat pe raza teritorială a sectorului 6 ; 

j) deşeu menajer – deşeu provenit din activităŃi 

casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 din Anexa 2 la 

H.G. nr. 856/2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase ; 

k) deşeuri periculoase – deşeurile încadrate generic, 

conform legislaŃiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste 

tipuri sau categorii de deşeuri şi care are cel puŃin un constituent 

sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase ; 

l) deşeuri de echipamente electrice şi electronice – 

echipamentele electrice şi electronice, care constituie deşeuri 

conform prevederilor O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, 

inclusiv toate componentele, sub-ansamblurile şi produsele 

consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în 

care acestea devin deşeuri ; 

m) deşeuri de origine animală – subproduse de origine 

animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi 

sau porŃiuni de cadavre provenite de la animale ; 

n) deşeuri solide – componente rezultate din activităŃi 

menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinŃare 

sau nu mai fac folosinŃa utilizatorului ; 
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o) deşeuri stradale – deşeuri specifice căilor de 

circulaŃie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaŃiei, 

de la spaŃiile verzi, de la animale, de substanŃe solide provenite din 

atmosferă ; 

p) deşeuri voluminoase – deşeuri solide de diferite 

provenienŃe, care datorită dimensiunii lor, nu pot fi preluate cu 

sisteme obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenŃială 

faŃă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportării ; 

q) gestiunea deşeurilor – reprezintă activităŃi de 

precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor ; 

r) indicatori de performanŃă – parametrii ai serviciului 

de salubrizare, realizaŃi de AdministraŃia Domeniului Public Sector 

6, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate ; 

s) măturat – activitatea de salubizare, care, prin 

aplicarea de procedee manuale, realizează un grad bine 

determinat de curăŃare a suprafeŃelor de circulaŃie, de odihnă ; 

t) pluguit – operaŃiunea de îndepartare a zăpezii cu 

ajutorul plugurilor montate la autovehicule, care se poate executa 

simultan cu periatul zăpezii ; 

u) salubrizare – totalitatea operaŃiunilor şi activităŃilor 

necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităŃii ; 

v) aliniament stradal – zona ce mărgineşte o arteră 

rutieră. 

 

 Art. 5 Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească 

indicatorii de performanŃă aprobaŃi de Consiliul Local al Sectorului 
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6 şi prevăzuŃi în prezentul regulament de organizare şi funcŃionare 

a serviciului de salubrizare. 

 

 Art. 6 (1) ToŃi cetăŃenii, persoane fizice sau juridice, de pe raza 

teritorială a sectorului 6 au garantat dreptul de a beneficia de acest 

serviciu 

  (2) Persoanele fizice sau juridice au acces, fără discriminare, 

la informaŃii publice cu privire la serviciul de salubrizare, cu referire 

la indicatorii de calitate ai serviciului 

 

 Art. 7 Serviciul de salubrizare din cadrul ADP Sector 6 se 

organizează pentru satisfacereea nevoilor populaŃiei. 

 

 Art. 8 Serviciul de salubrizare va asigura : 

a) îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale cetăŃenilor ; 

b) promovarea calităŃii şi eficienŃei activităŃii de 

salubrizare ; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciului ; 

d) protecŃia mediului înconjurător. 

 

 Art. 9 (1) Personalul de deservire operativă din cadrul ADP 

Sector 6 se compune din toŃi salariaŃii care deservesc construcŃiile, 

instalaŃiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului 

de salubrizare. 

   (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-

administrativă, precum şi obligaŃiile, drepturile şi responsabilităŃile 
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personalului de deservire operativă sunt trecute în fişa postului şi 

în procedurile operaŃionale. 

   (3) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să 

asigure funcŃionarea acestuia în conformitate cu regulamentele de 

exploatare, procedurile tehnice interne ADP Sector 6, 

graficele/diagramele de lucru şi dispoziŃiile personalului ierarhic 

superior pe linie tehnico-administrativă. 

 

CAPITOLUL II 

SERVICIUL DE SALUBRIZARE ŞI CONDIłIILE DE 

FUNCłIONARE 

 

SecŃiunea 1-a Gestiunea serviciului de salubritate din cadrul ADP 

Sector 6 

 

 Art. 10. ADP Sector 6 reprezintă un prestator de servicii 

publice având personalitate juridică, organizat în subordinea 

Consiliului Local al Sectorului 6, având patrimoniu propriu, 

gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcŃională. 

 

 Art. 11(1) ADP Sector 6 gestionează direct lucrări de 

salubrizare a străzilor, aleilor dintre blocuri altele decât cele 

salubrizate de firme specializate, ce au contract cu Primăria 

Sectorului 6, pe baza planului aprobat de Primăria Sectorului 6. 

   (2) ADP Sector 6 execută salubrizarea permanentă a 

locurilor de odihnă şi de joacă pentru copii, cu excepŃia celor din 
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marile parcuri (Drumul Taberei şi Giuleşti), care sunt salubrizate de 

brigăzile (din cadrul SecŃiei SpaŃii Verzi) aferente zonelor, prin 

operaŃii de greblare, măturare, încărcarea deşeurilor de pe 

suprafeŃe împrejmuite şi imediat adiacente. 

   (3) ÎnfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciului de 

salubrizare din cadrul ADP Sectorul 6 sunt stabilite prin hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 de aprobare a organigramei şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al ADP Sector 6. 

 

SecŃiunea a-2-a Gestiunea deşeurilor solide 

 

 Art.12 (1) Obiectivele serviciului de salubrizare în domeniul 

gestiunii deşeurilor sunt : 

a) protejarea sănătăŃii populaŃiei; 

b) protecŃia mediului înconjurător; 

c) menŃinerea curăŃeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare 

a Sectorului 6. 

(2) Personalul care colectează sau depozitează deşeuri trebuie să 

cunoască : 

a) tipul şi cantitatea de deşeuri ,care urmează să fie colectate, 

transportate şi depozitate ; 

b) cerinŃele tehnice generale ; 

c) măsurile de precauŃie şi securitatea muncii necesare. 

d)  

 Art.13(1) Colectarea deşeurilor predominant organice din 

deşeurile municipale şi cele biodegradabile, după caz, funcŃie de 
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sezon şi de categoria utilizatorului se realizează : 

a) în perioada 01. martie - 01 octombrie zilnic 

b) la cel mult 2 zile în celalalte cazuri 

  (2) Numărul de recipiente de colectare / coşuri de gunoi se 

stabileşte conform tabelului 2 din standardul SR 13387 :1997 

Salubrizarea localităŃii. Deşeuri urbane. PrescripŃii de proiectare a 

puncelor de precolectare. 

 

 Art.14 (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează 

folosindu-se personalul operativ instruit în acest sens şi 

autovehiculele echipate pentru transportul lor. 

  (2) Vehiculele vor fi încărcate, astfel încât deşeurile să nu fie 

vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. 

Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operaŃiunii specifice, în condiŃii de siguranŃă şi 

eficienŃă. 

  (3) Încărcarea deşeurilor municipale în vehiculele 

transportatoare se face direct. Este interzisă deşertarea 

recipientelor colectoare, în vederea încărcării deşeurilor 

municipale în vehicule. 

  (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să 

manevreze recipientele de colectare (coşuri, saci etc), astfel încât 

să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în 

afara autovehiculelor de transport. 

      (5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi, saci de 

plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 
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operaŃiunii de golire, personalul care execută colectarea este 

obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, 

astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru 

această activitate. 

   (6) Personalul ADP Sector 6 din cadrul serviciului de 

salubrizare are obligaŃia să colecteze toate anvelopele abandonate 

pe domeniul public şi să le predea persoanelor juridice care 

desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor 

care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate. 

 

 Art. 15 (1) Deşeurile municipale se transportă cu autovehicule 

speciale, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, 

emanarea de noxe în timpul transportului sau scurgeri de lichide. 

   (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie 

corespunzătoare circulaŃiei pe drumurile publice, fără scurgeri de 

carburanŃi, lubrifianŃi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe 

(zgomot şi gaze de eşapament) şi să prezinte o bună etanşeitate. 

   (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale 

trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizat cu sigla ADP 

Sector 6 şi să aibă dimensiunile adoptate la condiŃiile de drum. 

   (4) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto 

trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiŃii de 

siguranŃă, să deŃină toate documentele de însoŃire şi să nu 

abandoneze deşeurile pe traseu. 

   (5) Pentru deplasare se vor folosi traseele aprobate cele 

mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaŃiei şi a 
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mediului. 

   (6) Transportatorii trebuie să aibă dotarea tehnică şi 

personalul corespunzător pentru intervenŃie, în cazul unor 

defecŃiuni sau accidente apărute în timpul transportului. 

 

 Art. 16 În cazul apariŃiei unor intemperii, care au efectuat 

întreruperea serviciului sau diminuarea cantităŃii colectate 

programate, conducerea serviciului de salubrizare are obligaŃia să 

anunŃe în scris această situaŃie conducerii ADP Sector 6. 

 

 Art. 17 Personalul operativ care asigură activitatea de 

colectare şi transport a deşeurilor are şi următoarele obligaŃii : 

a) să deŃină toate documentele necesare de 

însoŃire a deşeurilor transportate, din care să rezulte destinaŃia, 

tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaŃie şi, după 

caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea conform legii ; 

b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu. 

c)  

 Art. 18 După colectare deşeurile municipale se transportă şi se 

depun în depozite speciale realizate, a căror funcŃionare este 

reglementată de actele normative în vigoare privind depozitarea 

deşeurilor şi protecŃia mediului. 

 

SecŃiunea a-3-a  Măturatul domeniului public 

 

 Art. 19 Activitatea de măturat al domeniului public/căilor 
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publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al 

acestuia. 

 

 Art. 20 (1) În timpul operaŃiunii de măturat se va evita 

afectarea circulaŃiei pietonale şi rutiere. 

 (2) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea 

unui climat citadin igienic, înainte de măturare, suprafeŃele vor fi 

stropite cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiŃiilor 

naturale sau temperatura exterioară în zona măturată nu este mai 

mică decât cea de îngheŃ. 

 (3) Măturatul se efectuează pe o lăŃime de minimum 2 

metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea 

de praf care se poate ridica în aer ca urmare a acŃiunii vântului să 

nu depăşească concentraŃia de pulberi admisă prin normele în 

vigoare. 

 (4) OperaŃiunea de măturare nu se realizează în acele 

zile în care plouă toată perioada zilei. 

 (5) Din punct de vedere a felului în care se execută 

măturatul, echipele de salubrizare ale ADP Sector 6 efectuează o 

operaŃiune manuală. Măturatul manual se aplică pe carosabil, 

trotoar, în locurile de parcare sau pe suprafeŃele anexe spaŃiilor de 

circulaŃie, de odihnă. 

 

 Art. 20 Activitatea de măturat se desfăşoară în aria de 

autorizare şi cu frecvenŃele prevăzute. 
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 Art. 21 (1) La executarea operaŃiunii de stropire se va avea în 

vedere să nu fie afectaŃi pietonii, autovehiculele, vitrinele, 

mobilierul stradal, panourile publicitare pe lângă care trece utilajul 

care realizează operaŃiunea. 

 (2) Spălatul se realizează cu jet apă cu o presiune de 

peste 10 bari, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranŃii 

stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaŃiile 

necesare să realizeze presiunea prescrisă. 

 (3) Este interzisă efectuarea operaŃiunilor de spălare şi 

de stropire în perioada în care, conform prognozei meteorologice 

este posibilă formarea poleiului. 

 (4) Este interzisă operaŃiunea de spălare sau stropire 

în anotimpul călduros în intervalul orar 13-17 daca indicele de 

confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităŃi. 

 (5) Pentru realizarea operaŃiunii de stropire sau 

spălare se utilizează numai apă brută luată din punctele indicate 

de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al 

Municipiului Bucureşti. 

 (6) În cazul în care, din considerente tehnico-

economice, nu se poate utiliza apă brută se poate folosi şi apa 

prelevată de la hidranŃii stradali cu acordul operatorului serviciului 

de alimentare cu apă şi canalizare.  

 

 Art. 22 (1) Măturatul se va finaliza cu colectarea şi transportul 

deşeurilor. 

 (2) Deşeurile stradale se vor colecta şi se vor 
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transporta cu mijloace de transport speciale. Deşeurile vor fi 

acoperite pentru a se evita împrăştierea acestora pe traseu. 

 

 Art. 23 (1) Activitatea de măturat a rigolelor se realizează 

manual. 

 (2) CurăŃarea manuală a rigolelor se desfăşoară 

numai ziua. Durata de desfăşurare a activităŃii este de la topirea 

zăpezii până la începerea îngheŃului. 

 (3) LăŃimea medie pe care se aplică curăŃarea rigolelor 

este de 0,75 metri, măsurată de la bordura spre axul median al 

străzii. 

 

 Art. 24 OperaŃiunile de măturat se efectuează pe toată 

perioada anului cu excepŃia perioadei în care se efectuează 

curăŃatul zăpezii sau temperatura exterioară este sub cea de 

îngheŃ. 

 

 Art. 25 Conducerea echipelor de salubrizare are obligaŃia să 

anunŃe pe linie ierarhică superioară toate situaŃiile în care este 

împiedicată realizarea acŃiunii de măturare. 

 

SecŃiunea a-4-a CurăŃarea, transportul zăpezii de pe căile publice 

 şi menŃinerea în funcŃiune a acestora pe timp de polei şi îngheŃ 

 

 Art. 25 (1) ADP Sector 6 participă la lucrări de deszăpezire şi 

combaterea poleiului pentru căile publice (străzi, alei ), altele care 
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nu sunt salubrizate de către S.C URBAN S.A.  

 (2) ADP Sector 6 îşi va organiza sistemul de informare 

şi control asupra stării drumurilor, cât şi a modului de pregătire şi 

acŃionare pe timp de iarnă 

 (3) Pentru asigurarea circulaŃiei rutiere şi pietonale în 

condiŃii de siguranŃă în timpul iernii, ADP Sector 6 va lua 

următoarele măsuri : 

a) măsuri pregătitoare ; 

b) măsuri de prevenire a înzăpezirii şi de deszăpezire ; 

c) măsuri de prevenire şi combatere a poleiului ; 

d) întocmirea anuală a unui Program comun cu celalalte autorităŃi 

ale administraŃiei publice locale a Municipiului Bucureşti pentru 

acŃiuni necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea 

poleiului. 

 

  Art. 26 AutorităŃile administraŃiei publice locale a Municpiului 

Bucureşti împreună cu ADP Sector 6 vor lua măsurile de 

organizare a intervenŃiilor pe timp de iarnă, care constau în : 

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenŃie pe străzile din 

cadrul sectorului 6 şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de 

iarnă ; 

b) întocmirea planului operativ ; 

c) elaborarea programuluui pregătirilor pentru iarnă ; 

 

  Art. 27 Planul operativ de acŃiune în timpul iernii va cuprinde 

cel puŃin : 
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a) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi 

transport necesare ; 

b) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acŃiona ; 

c) lista mijloacelor de comunicare ; 

d) lista persoanelor responsabile cu adresa şi numărul de telefon 

de la serviciu şi de acasă ; 

e) necesarul de carburanŃi, lubrifianŃi, inventar gospodăresc, 

echipament de protecŃie şi PSI, care se găseşte în planul operativ ; 

f) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al 

carburanŃilor şi lubrifianŃilor. 

 

  Art. 28(1) Îndepartarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi 

mecanizat. 

 (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât 

ziua, cât şi noaptea, în funcŃie de necesităŃi cu respectarea 

normelor de protecŃia muncii în vigoare. 

 (3) FuncŃie de prognoza meteorologică primită, ADP 

Sector 6 va acŃiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii 

stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

 

 Art. 29 Declanşarea activităŃii de înlăturare a zăpezii, a gheŃii 

şi de combatere a poleiului pe arterele de circulaŃie din sectorul 6, 

stabilite în sfera de responsabilitate a ADP Sector 6, se va face în 

următoarele situaŃii : 

- din dispoziŃia Comandamentului Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi al Primarului Sectorului 6 transmise dispeceratului 
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ADP Sector 6 ; 

- la autosesizarea conduceriii Comandamentului ADP 

Sector 6, care va informa imediat despre efectuarea acŃiunilor 

Comandamentul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Primăriei 

Sectorului 6 ; 

 

 Art. 30 (1) În situaŃia apariŃiei stratului de polei pe carosabil se 

va acŃiona pentru împrăştierea materialului antiderapant pe 

arterele de circulaŃie cu următoarele priorităŃi : 

a) pe străzile radiale din arterele cu transport în comun precum şi 

cele aflate în imediata vecinătate a pieŃelor agroalimentare, a 

grădiniŃelor şi şcolilor ; 

b) pe arterele de circulaŃie existente în interiorul zonelor stabilite 

pentru intervenŃie şi în parcurile de agrement. 

   (2) În situaŃia căderilor de zăpadă, în general la o oră 

după începerea ninsorii, dar numai în situaŃia când stratul de 

zăpadă de pe carosabil, atinge grosimea de 5-6 cm, se va acŃiona 

pentru pluguire prin patrulare (tractoare cu pluguri şi perii ). 

   (3) În situaŃia ninsorilor abundente sau dacă stratul de 

zăpadă de pe carosabil depăşeşte 10 cm se va acŃiona pentru 

plugurie cu utilajele terasiere. 

   (4) În situaŃia în care stratul de zăpadă de pe carosabil 

depăşeşte 20-25 cm. se va acŃiona succesiv, cu mai multe treceri 

pe aceeaşi suprafaŃă, cu utilaje grele (încărcătoare de tip WOLLA, 

TEREX ) pentru înlăturarea stratului grosier de zăpadă, apoi cu 

încărcătoare mijlocii şi uşoare, iar înlăturarea totală a zăpezii se va 
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realiza prin acŃiunile de pluguire a tractoarelor dotate cu 

echipamente specifice. În situaŃia în care utilajele grele şi mijlocii 

sus arătate nu capacitează înlăturarea stratului grosier de zăpadă 

se va acŃiona cu buldozere de tipul S 360, însă în scopul evitării 

distrugerii îmbrăcăminŃilor asfaltice se recomandă utilizarea celor 

cu patine-şenile din cauciuc. 

   (5) În situaŃia în care după curăŃarea stratului de 

zăpadă de pe carosabil, din cauza umidităŃii excesive şi a 

temperaturii scăzute, există riscul formării poleiului se va proceda 

la aplicarea preventivă a materialului antiderapant. 

 

 Art. 31 Pe toată durata de acŃiune în campania de deszăpezire 

pentru executarea în condiŃii de calitate şi cantitate a lucrărilor, 

acŃiunile utilajelor vor fi secondate de intervenŃia lucrătorilor pentru 

degajarea zăpezii (gheŃii) sau pentru combaterea poleiului pe 

unele suprafeŃe inaccesibile sau greu accesibile utilajelor. 

 

 Art. 32 În situaŃia lipsei de precipitaŃii se pornesc de 2 ori pe 

schimb utilajele pentru verificarea funcŃionării acestora în cazul 

temperaturilor exterioare negative. 

 

 Art. 33 AcŃiunea de deszăpezire trebuie să continue până la 

degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul sectorului 6, care 

cad în sfera de responsabilitate a ADP 6 . 

 

 Art. 34 Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se 
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vor degaja rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât, în urma 

topirii zăpezii, apa rezultată să se scurgă în canalizare. 

 

 Art. 35(1) AutorităŃile administraŃiei publice locale a 

Municipiului Bucureşti împreună cu autorităŃile abilitate şi cu APA 

NOVA vor transmite ADP Sector 6 lista cu gurile de descărcare a 

zăpezii pe sectorul 6. 

   (2) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotoare, în 

intersecŃii, spaŃii verzi, terenuri virane etc. 

   (3) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea 

zăpezii şi a gheŃii trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la 

terminarea activităŃii de deszăpezire. 

 

 Art. 36(1) Împrăştierea substanŃelor chimice, în cazul în care 

prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică 

posibilitatea apariŃiei poleiului, a gheŃii şi în perioada în care se 

înregistrează variaŃii de temperatură care conduc la topirea zăpezii 

/gheŃii urmată în perioada următoare de îngheŃ, se realizează în 

maximum 3 ore de la avertizare. 

   (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât 

materiale antiderapante, cât şi fondanŃi chimici în amestecuri 

omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform 

pe suprafaŃa părŃii carosabile. 

   (3) Utilizarea clorurii de calciu numai în amestec cu 

inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu 

scade sub -10 grade C. Pentru temperaturi mai scăzute se va 
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utiliza clorura de calciu sau alte substante chimice, care au un 

grad de coroziune redus. 

   (4) Utilizarea sării fără ca aceasta să fie amestecată 

cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale, 

care prin acŃiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin 

acŃiune abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundarea canalizării 

stradale este interzisă. 

 

 Art. 37 Din punct de vedere al periodicităŃii, îndepărtarea 

zăpezii se desfăşoară conform programului comun de deszăpezire 

stabilit sau după fiecare ninsoare, dacă este cazul. 

 

Sectiunea a-5-a Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul 

public şi predarea acestora unităŃilor de ecarisaj 

 

 Art. 38 (1) În situaŃia în care în timpul desfăşurării acŃiunilor de 

salubrizare a domeniului public, echipele de salubrizare 

semnalează existenŃa cadavrelor de animale sau în urma 

semnalizărilor privind existenŃa acestora venite de la populaŃie, 

ADP Sector 6 prin departamentele specializate va sesiza unităŃile 

de ecarisaj sau, în măsura posibilităŃilor, vor trece direct la 

colectarea, transportul şi depozitarea acestora. 

   (2) Personalul operativ care va colecta cadavrele de 

animale va respecta cu stricteŃe normele de igienă şi sănătate, 

normele de protecŃia muncii şi va purta echipamentul 

corespunzător, astfel încât să nu vină în contact direct cu 
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animalele colectate. 

 

 Art. 39 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi 

ridicate în termen de maxim 2 ore de la semnalarea existenŃei 

acestora, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităŃii 

curente de salubrizare. 

 

 Art. 40 Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea 

deşeurilor de origine animală în alte condiŃii decât cele stabilite de 

legislaŃia în vigoare. 

 

Sectiunea a-5-a Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

rezultate din demolări şi din construcŃii 

 

 Art. 41 (1) ADP Sector 6 colectează, transportă şi depozitează 

deşeuri provenite din demolări şi de la platforme betonate 

piconate, ca urmare a dezafectării construcŃiilor provizorii 

amplasate ilegal pe domeniul public 

   (2) Deşeurile din construcŃii şi demolări sunt deşeuri 

solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, 

şoselelor şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conŃin 

pământ vegetal, nisip, pietriş, substanŃe gudronate sau rezultate 

din gudron argilă, substanŃe cu lianŃi bituminoşi sau hidraulici, 

asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, zidărie, lemn, 

materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, 

vopsele, lacuri, cabluri din metal, bârne de lemn şi altele 
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asemenea. 

   (3) Transportul deşeurilor provenite din activităŃi de 

construcŃii şi demolări se realizează cu autovehicule speciale 

prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii pentru a nu avea 

loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul 

transportului. 

   (4) În cazul deşeurilor provenite din activităŃi de 

construcŃii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf, se 

vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de 

praf degajat în aer să fie sub concentraŃia admisă. 

 

 Art. 42 Deşeurile rezultate din construcŃii, care nu sunt 

poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de 

săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităŃii de mediu, la alte 

lucrări în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a 

sectorului 6. 

 

 Art. 43 Personalul care efectuează operaŃiunile de colectare şi 

de încărcare a mijloacelor de transport cu deşeuri rezultate din 

construcŃii sau demolări va purta echipament de protecŃie special 

pentru lucrul cu astfel de deşeuri.  

 

 Art. 44 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor 

din construcŃii şi demolări pe domeniul public şi privat. 
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CAPITOLUL III 

DREPTURI ŞI OBLIGAłII 

 

SecŃiunea 1-a Accesul la serviciul de salubrizare 

 

 Art. 45 Serviciul de salubrizare este organizat pentru 

satifacerea nevoilor populaŃiei, acesta desfăşurându-şi activitatea 

în cadrul ADP Sector 6 conform Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 de aprobare a organigramei şi Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare. 

 

 Art. 46 CetăŃenii au dreptul de acces fără discriminare la 

informaŃii publice cu privire la serviciul de salubrizare conform Legii 

544/2001. 

 

 Art. 47 (1) Prin modul de operare, ADP Sector 6 este obligat 

să asigure protecŃia sănătăŃii publice şi al protecŃiei mediului. 

   (2) ADP Sector 6 este obligat să asigure continuitatea 

serviciului conform legislaŃiei în vigoare şi a regulamentelor oficiale 

cu excepŃia cazurilor de forŃă majoră. 

 

SecŃiunea a-2-a Drepturile şi obligaŃiile autorităŃilor administraŃiei 

publice locale 

 

 Art. 48 În exercitarea atribuŃiilor ce le revin în domeniul 

administrării şi conducerii serviciului public de salubrizare, 
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autorităŃile administraŃiei publice locale din sectorul 6, Consiliul 

Local şi Primăria Sectorului 6, împreună cu ADP Sector 6 pot 

adopta hotărâri sau pot emite dispoziŃii privitoare la : 

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare 

a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinŃare a unor 

noi sisteme publice de salubrizare, în condiŃiile legii ; 

b) coordonarea proiectării şi execuŃiei lucrărilor de investiŃii în 

scopul realizării acestora într-o concepŃie unitară, corelată cu 

programele de dezvoltare economico-socială a Municipiului 

Bucureşti, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu ; 

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, 

extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor 

publice de salubrizare ; 

d) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de 

serviciu pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul 

AdministraŃiei şi Internelor. 

 

 Art. 49 În exercitarea competenŃelor şi a responsabilităŃilor ce 

îi revin, ADP Sector 6 va urmări cu prioritate : 

a) gestionarea serviciului public de salubrizare pe criterii de 

competivitate şi de eficienŃă managerială ; 

b) monitorizarea obiectivă şi controlul periodic al activităŃii de 

prestare a serviciului public de salubrizare şi luarea de măsuri 

coercitive atunci când e cazul ; 
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c) consultarea cu cetăŃenii în calitate de utilizatori ai serviciului 

public de salubrizare în vederea stabilirii politicilor şi a strategiilor 

locale . 

 

 Art. 50 ADP Sector 6 are următoarele obligaŃii : 

a) să obŃină de la autorităŃile competente avizele, autorizaŃiile şi 

licenŃele, potrivit legii ; 

b) să respecte şi să presteze serviciul de salubrizare conform 

legislaŃiei în vigoare în domeniu şi atribuŃiile prevăzute în ROF-ul 

aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6 ; 

c) să respecte indicatorii de performanŃă stabiliŃi şi să-şi certifice 

aceasta calitate conform cerinŃelor standardului SR EN ISO 

9001 :2001 ; 

d) să aplice metode performante de management, care să 

conducă la reducerea costurilor de operare ; 

e) să verifice starea tehnică a mijloacelor de transport a 

deşeurilor şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecŃiuni sau 

neetanşeităŃi ; 

f) să asigure curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 

şi să le menŃină în funcŃiune pe timp de polei sau îngheŃ ; 

g) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea 

îmbunătăŃirii şi dezvoltării serviciului de salubrizare ; 

h) să adopte măsuri în vedrea asigurării finanŃării infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare. 

 

 Art. 51 Raporturile juridice dintre autorităŃile administraŃiei 
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publice locale ale sectorului 6 şi ADP Sector 6, stabilite în baza 

prevederilor prezentului regulament, sunt raporturi juridice de 

natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. 

 

 Art. 52 CetăŃenii în calitate de utilizatori ai serviciului de 

salubrizare din cadrul ADP Sector 6 au următoarele drepturi : 

a) de a avea acces la serviciul de salubrizare ; 

b) să li se presteze serviciul de salubrizare la un nivel 

calitativ înalt ; 

c) să fie informaŃi despre modul de funcŃionare a 

serviciului ; 

d) să primească răspuns în termenul legal, conform 

OrdonanŃei nr. 27/2002 privind reglementarea activităŃii de 

soluŃionare a petiŃiilor, la sesizările adresate ADP Sector 6. 

 

 Art. 53 CetăŃenii, în calitate de utilizatori ai serviciului public de 

salubrizare din cadrul ADP Sector 6, au următoarele obligaŃii : 

a)  să asigure curaŃenia incintelor proprii, precum şi a zonelor 

cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăŃii, şi calea publică ; 

b) să asigure curaŃenia locurilor de parcare pe care le au în 

folosinŃă şi să nu efectueze reparaŃii, care pot produce scurgerea 

uleilor, carburanŃilor şi lubrifianŃilor sau spălarea autovehiculelor 

parcate cu apa curentă sau detergenŃi ; 

c) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe 

străzi, în parcări , pe terenuri virane ; 
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d) să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de 

colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând 

gheaŃa, zăpada şi poleiul ; 

e)  pentru păstrarea curaŃeniei domeniului public este obligatoriu 

depozitarea hârtiei şi a resturilor mărunte de ambalaj în coşurile 

pentru hârtii amplasate de ADP Sector 6. 

 

CAPITOLUL IV 

INDICATORII DE PERFORMANłĂ ŞI DE EVALUARE A 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 

  Art. 55 (1) Indicatorii de performanŃă şi de evaluare stabilesc 

condiŃiile ce trebuie respectate de ADP Sector 6 pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare . 

    (2) Indicatorii de performanŃă asigură condiŃiile pe care 

trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în 

vedere : 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ ; 

b) adaptarea permanentă la cerinŃele populaŃiei ; 

c) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecŃiei 

mediului şi al sănătăŃii populaŃiei ; 

d) implementarea unor sisteme de management al calităŃii, al 

mediului şi al sănătăŃii şi securităŃii muncii . 

 

  Art. 56 Indicatorii de performanŃă pentru serviciul de 

salubrizare se referă la următoarele activităŃi : 
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a)  îndeplinirea prevederilor cu privire la calitatea serviciului 

efectuat ; 

b) soluŃionarea în timp util a reclamaŃiilor pentenŃilor referitoare la 

serviciul de salubrizare ; 

c) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, 

informare, consultare. 

 

CAPITOLUL V 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII 

 

  Art. 57 ADP Sector 6 în calitate de angajator are obligaŃia de a 

asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele 

legate de muncă. 

 

  Art. 58 Raporturile juridice dintre angajator şi lucrător în 

domeniul securităŃii şi sănătăŃii muncii sunt reglementate de Legea  

nr.319/2006 şi H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

  Art. 59 Prezentul regulament se supune dezbaterii publice şi 

se aprobă de către Consiliul Local al Sectorului 6, urmând a intra 

în vigoare la 30 de zile de la aprobare. 
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  Art. 60 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în 

functie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă.  

 

ACTE NORMATIVE DE REFERINłĂ 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale 

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice 

3. Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor 

4. O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deşeurilor 

5. H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcŃionare a serviciului public de salubrizare 

6. H.C.G.M.B. nr.147/2005 privind normele de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti 

7. H.Cl. al Sectorului 6 nr.179/2006 de aprobare a ROF-ului şi al 

Organigramei ADP Sector 6 

8. O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind 

„Amenajare locuri de joacă” şi „Amenajare parcări” în zona Drumul 

Taberei Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 ; 

 łinând seama de Raportul de Specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 2, 3 şi art. 12, alin. 2 şi 3 din 

Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e, şi art.  81, alin. 2, lit. f din Legea 

nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind 

„Amenajare locuri de joacă” şi „Amenajare parcări” în zona Drumul 

Taberei Sector 6, conform Anexei nr. 1 şi 2 care fac parte 
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integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 6, vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 186/24.05.2007
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ANEXA 1 

la H.C.L. S.6 nr. 186/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI 

“AMENAJARE PARCĂRI ÎN DRUMUL TABEREI – 

SECTOR 6”  

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv T.V.A.) 1110239.28 

lei 

din care : 

- ConstrucŃii + Montaj                                    946671.31 lei 

 - asistenŃă tehnică, consultanŃă                    28310.70 lei 

 - studii şi proiectare                                        96956.74 lei 

 2. Eşalonarea investitiei 

 

 Anul I  INV    1110239.28 lei 

                   C+M    946671.31 lei 

 3. CapacităŃi 

 - număr total parcări   300 locuri; 

 - suprafaŃă totală parcări   3750 mp; 

 4. Durata investiŃiei     4 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu 
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ANEXA 2 

la H.C.L. S.6 nr. 186/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI 

“AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN DRUMUL TABEREI – 

SECTOR 6” 2007 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei (inclusiv T.V.A.) 650325.77 

lei 

din care : 

- ConstrucŃii + Montaj                                    572941.61 lei 

 - asistenŃă tehnică, consultanŃă                    15804.87 lei 

 - studii şi proiectare                                        40664.80 lei 

 2. Eşalonarea investitiei 

 

 Anul I  INV    650325.77 lei 

                   C+M    572941.61 lei 

 3. CapacităŃi 

 - număr total locuri de joacă   5 locuri; 

 - suprafaŃă totală locuri de joacă   3079 mp; 

 4. Durata investiŃiei     2 luni 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. PravăŃ” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001  privind administraŃia publică 

locală, republicată. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii  “Reabilitare sistem rutier Str. PravăŃ” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2  FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii prevăzut la Art. 1 se face din fondurile bugetului local, 

conform listelor de investiŃii aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr: 187/24.05.2007
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ANEXĂ 

la HCL S.6 nr. 187/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

,, REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PRAVĂł “ 

 

1. Valoarea totală ( inclusiv TVA):    3.106.939.25 lei 

din care :    

Lucrări de construcŃii montaj                 2.908.555.79 lei 

 2.   Eşalonarea investiŃiei   

- anul I       Inv./C+M                      3.106.939.25lei           

                                                                    2.908.555.79 lei                                                                                                             

3. CapacităŃi: 

total lungime stradă                             685 ml  categorie III 

suprafaŃă totală                                    10.337,00mp ;  

suprafaŃă carosabil-                               8.792mp; 

suprafaŃă trotuar –                                 1.545mp;   

 lăŃime carosabil –                            3,50-6,50m; 

lăŃime trotuar                                         1,50-2,80 m 

4. Durata de realizare a investiŃiei              6 luni    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Televiziunii” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii  “Reabilitare sistem rutier Str. Televiziunii” 

şi indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din împrumut Raiffeissen, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 188/24.05.2007
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ANEXĂ 

  la  HCL S. 6 nr. 188/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

str. Televiziunii 

 

1. Valoarea totală a investiŃiei         1,596,000.00 lei 

 (inclusiv TVA) 

- din care C + M                              1,425,000.00 lei 

2.Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care: 

-anul 1                                             1,425,000/1,425,000lei 

3. CapacităŃi: 

clasa tehnică                                  III 

lungime stradă:                              245.00 ml 

lăŃime stradă:……………………….7.00 ml 

lăŃime trotuare………………………1.80 ml 

suprafaŃă totală carosabil               1,775 mp 

suprafaŃă trotuare                           60 mp 

4.Durata de realizare a investiŃei    3 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii:“Reabilitare sistem rutier Str. Schiorilor” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1: Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Schiorilor” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din împrumut Raiffeissen, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 189 /24.05.2007
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Anexă la HCLS 6 nr.189/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

str. Schiorilor 

 

1.Valoarea totală a investiŃiei         1,120,000.00 lei 

 (inclusiv TVA) 

- din care C + M                              1,000,000.00 lei 

2.Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care: 

-anul 1                                             1000000/1000000lei 

3. CapacităŃi: 

clasa tehnică                                  IV 

lungime stradă:                              390.30 ml 

lăŃime stradă:……………………….5.78 ml 

lăŃime trotuare………………………2.00 ml 

suprafaŃă totală carosabil               2,257 mp 

suprafaŃă trotuare                           1,561 mp 

4.Durata de realizare a investiŃei    3 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Furcii – Tronson 1” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind 

administraŃia publică locală. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1: Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Furcii – 
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Tronson 1 (între Valea Oltului şi Apeduct)” şi indicatorii tehnico-

economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1, se face din împrumut Raiffeissen, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

  

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 190/24.05.2007
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Anexă la HCLS 6 nr.190/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

str. Valea Furcii (între Valea Oltului şi Apeduct) 

 

1.Valoarea totală a investiŃiei         2,016,000.00 lei 

 (inclusiv TVA) 

- din care C + M                              1,800,000.00 lei 

2.Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care: 

-anul 1                                             1800000/1800000lei 

3. CapacităŃi: 

clasa tehnică                                  III 

lungime stradă:                              490.00 ml 

lăŃime stradă:……………………….6.80 ml 

lăŃime trotuare………………………1.50 ml 

suprafaŃă totală carosabil               2,846 mp 

suprafaŃă trotuare                           1,586 mp 

4.Durata de realizare a investiŃei    3 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivului 

de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier Bd. Anul 1864” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul 

sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei InvestiŃii.  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, H.C.L.S. 6 nr. 40/2007 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit. ”i”, precum şi art. 45 

alin. 2 lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

  

 Art. 1: Se aprobă documentaŃia tehnico-economică a 

obiectivului de investiŃii “Reabilitare sistem rutier Bd. Anul 1864” şi 

indicatorii tehnico-economici aferenŃi, prezentaŃi în Anexa care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2 FinanŃarea lucrărilor de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃii, prevăzut la Art. 1 se face din împrumut Raiffeissen, 

conform listelor de investiŃii, aprobate potrivit legii, prin H.C.L. 

Sector 6 nr. 40/2007. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 6, DirecŃia InvestiŃii şi Strategie şi 

DirecŃia Economic şi Administrativ vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
În temeiul art. 47 din Legea 

nr.215/2001 
CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 
SECRETAR, 

Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 191 /24.05.2007
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Anexă la HCLS 6 nr.191/24.05.2007 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

"Reabilitare sistem rutier" 

Bd.Anul 1864 

 

1.Valoarea totală a investiŃiei         3,808,000.00 lei 

 (inclusiv TVA) 

- din care C + M                              3,400,000.00 lei 

2.Eşalonarea investiŃiei (Inv./C + M), din care: 

-anul 1                                             3400000/3400000lei 

3. CapacităŃi: 

clasa tehnică                                  III 

lungime stradă:                              727.00 ml 

lăŃime stradă:……………………….7.00 ml 

lăŃime trotuare………………………2-3 ml 

suprafaŃă totală carosabil               5,950 mp 

suprafaŃă trotuare                           3,580 mp 

4.Durata de realizare a investiŃei    3 luni 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Mihai Bogdan Diaconu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea 

Prahovei nr.1” Sector 6, pentru construire sală de sport, pe un 

teren în suprafaŃă de cca. 3300 m.p., domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, administrat de Primăria Sector 6 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 

6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei tehnice de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu: “Aleea Valea Prahovei nr.1”, Sector 6; 

 Văzând avizele obŃinute de la : 

- Comisia Tehnică Urbanism a sectorului 6 nr. 10899/3/24; 

27/03/2007 

- Comisia nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a 

Consiliului Local al sectorului 6;  

  łinând seama de prevederile : 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1107/01.08.2001, privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi 

aprobarea documentaŃiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 
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în municipiul Bucureşti; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism; 

- PUG – Municipiul Bucureşti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000. 

- PUZ ”Coordonator – sector 6” aprobat cu HCGMB nr. 213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i, combinat cu art. 

45 (2) litera e din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6, 

H o t ă r ă ş t e: 

  

 Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -“Aleea Valea 

Prahovei nr. 1”, Sectorul 6, pentru construire sală de sport, 

domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Primăria 

Sector 6, teren în suprafaŃă de cca. 3300 m.p. 

 

 Art. 2: Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3: DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

În temeiul art. 47 din Legea 
nr.215/2001 

CONTRASEMNEAZĂ 
pentru legalitate 

SECRETAR, 
Mihai Bogdan Diaconu Gheorghe Floricică 

Nr.: 192/24.05.2007 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

 
Sumar 

 

 


