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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment existent  

în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008 

 pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice; 

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6 . 

 Potrivit art. 58, alin. 2 şi alin. 3 din  Legea nr. 273/2006  

privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), art. 81, alin. (2) lit. “d” şi alin. 

4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2008 

în sumă de 5.424,00 mii lei, pentru acoperirea temporară a unor 

goluri de casă. 
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 Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 4.576 mii lei, 

neutilizată din disponibil din fondul de rulment pentru acoperirea 

unor goluri de casă, aprobată prin H.C.L.S. 6 167/6.11.2008 pentru 

acoperirea golurilor de casă rezultată în urma acoperirii 

cheltuielilor de personal ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar.  

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 187/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 

şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Economice;  

 Văzând raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În temeiul art. 19 din Legea nr. 273/2006  privind finanŃele 

publice locale; 

 În temeiul art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 388/2007 a bugetului 

de stat pe anul 2008; 

 În temeiul deciziei nr. 1490/03.12.2008 a D.G.F.P.M.B 

privind suplimentarea sumei din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor  locale; 

 În temeiul H.G. nr. 1432/12.11.2008 privind repartizarea 

unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanŃarea unor cheltuieli de capital pentru unităŃi de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 

 În temeiul O.U.G. nr. 186/3.12.2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat prin care au fost repartizate sumele defalcate din 

taxa pe valoare adăugată pentru cheltuielile descentralizate; 



9 

 

 În temeiul art. 24 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi O.U.G. nr. 

112/2008 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2008; 

 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), art. 81, alin. (2) lit. d) şi alin. 

4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri şi 

cheltuieli al sectorului 6 pe anul 2008 în sumă de 684.031,00 mii 

lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/01); 

 

 Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului instituŃiilor publice şi 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii al 

sectorului 6 pe anul 2008, în sumă de 47.606,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli (Anexa 131/02); 

 

 Art. 3. Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe capitole, 

subcapitole, articole şi alineate conform Anexei nr. 2, Anexele 

131/01, 131/02, 1, 1a şi 1b fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 188/11.12.2008 
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Hot. 188/11.12.2008 

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, 

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008 
 

- mii lei – 

DENUMIREA INDICATORILOR  Cod indicator AN Trim I Trim 2 Trim 3 Trim 4 

         

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.17)  00.01 684.031 159.633 132.909 146.409 245.080 

VENITURI PROPRII (cod 00.12-11.02-37.02+00.15+00.16)  48.02 516.548 118.687 85.555 122.308 189.998 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)  00.02 644.908 153.528 124.675 137.530 229.175 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+ 00.11)  00.03 633.991 152.082 122.221 131.849 227.839 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 
00.05+00.06+00.07) 

00.04 361.931 71.397 62.944 72.590 155.000 

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 

00.05 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit (cod 01.02.01)  01.02 0 0 0 0 0 

Impozit pe profit de la agenŃi economici   01.02.01 0     

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 

00.06 361.931 71.397 62.944 72.590 155.000 

Impozit pe venit ( cod 03.02.18)  `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 (cod 04.02.01+04.02.04)  04.02 361.931 71.397 62.944 72.590 155.000 

Cote defalcate din impozitul pe venit  04.02.01 228.200 33.003 30.566 38.449 126.182 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

04.02.04 133.731 38.394 32.378 34.141 28.818 

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0 0 0 0 0 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 0 0 0 0 0 
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Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital   05.02.50 0     

Impozit pe salarii (cod 06.02.02)  06.02. 0 0 0 0 0 

Cote defalcate din impozitul pe salarii  06.02.02 0     

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)  00.09 82.729 34.256 10.243 21.537 16.693 

Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) 07.02 82.729 34.256 10.243 21.537 16.693 

Impozit şi taxa pe clădiri ( cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02 )  07.02.01 73.800 30.931 8.816 19.322 14.731 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice  07.02.01.01 16.000 10.618 1.582 1.399 2.401 

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice  07.02.01.02 57.800 20.313 7.234 17.923 12.330 

Impozit şi taxa pe teren ( cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03 )  07.02.02 8.502 3.150 1.378 2.049 1.925 

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice  07.02.02.01 2.500 1.141 291 248 820 

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice  07.02.02.02 6.000 2.009 1.086 1.801 1.104 

Impozitul pe terenul extravilan  07.02.02.03 2 0 1 0 1 

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru    07.02.03 2 2 0 0 0 

Alte impozite şi taxe pe proprietate   07.02.50 425 173 49 166 37 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 
11.02+12.02+15.02+16.02) 

00.10 184.831 44.184 48.440 36.830 55.377 

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)  11.02 144.031 34.848 39.123 30.874 39.186 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeŃelor 

11.02.01 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Mun. Buc. 

11.02.02 144.031 34.848 39.123 30.874 39.186 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenŃionarea energiei 
termice livrate populaŃiei 

11.02.03 0     

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

11.02.04 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri  11.02.05 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

11.02.06 0     

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaŃiul rural 

11.02.07      

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)  12.02 300 66 77 72 85 

Taxe hoteliere  12.02.07 300 66 77 72 85 
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Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50)  15.02 500 82 71 114 233 

Impozit pe spectacole  15.02.01 500 82 71 114 233 

Alte taxe pe servicii specifice  15.02.50 0     

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităŃi (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50) 

16.02 40.000 9.188 9.169 5.770 15.873 

Taxa asupra mijloacelor de transport ( cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02) 16.02.02 21.000 6.852 2.801 2.577 8.770 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 9.000 4.065 1.037 963 2.935 

Impozitul pe mijloacele de transport deŃinute de personae juridice *)  16.02.02.02 12.000 2.787 1.764 1.614 5.835 

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare  16.02.03 19.000 2.325 6.379 3.193 7.103 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităŃi 

16.02.50 0 11 -11 0 0 

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02)  00.11 4.500 2.245 594 892 769 

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)  18.02 4.500 2.245 594 892 769 

Alte impozite şi taxe  18.02.50 4.500 2.245 594 892 769 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)  00.12 10.917 1.446 2.454 5.681 1.336 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02)  00.13 1.201 361 271 329 240 

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)  30.02 1.200 361 271 329 239 

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

30.02.01 0     

Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor precedenŃi  30.02.03 0 61 -61 0 0 

Venituri din concesiuni şi închirieri  30.02.05 1.200 300 332 329 239 

Venituri din dividende   30.02.08 0     

Alte venituri din proprietate  30.02.50 0     

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)  31.02 1 0 0 0 1 

Alte venituri din dobânzi  31.02.03 1 0   1 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 9.716 1.085 2.183 5.352 1.096 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 535 107 136 187 105 

Venituri din prestări de servicii  33.02.08 10 1 2 2 5 

ContribuŃia părinŃilor sau susŃinătorilor legali pentru întreŃinerea copiilor în creşe 33.02.10 500 106 115 185 94 

ContribuŃia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 0     
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Taxe din activităŃi cadastrale şi agricultură  33.02.24 0     

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

33.02.27 0     

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaŃii şi despăgubiri 33.02.28 25 0 19 0 6 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi  33.02.50 0     

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02 la 34.02.50) 34.02 2.500 649 677 690 484 

Taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02 2.500 649 677 690 484 

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise  34.02.50 0     

Amenzi, penalităŃi şi confiscări (rd. 65 la rd. 68)  35.02 681 208 134 131 208 

Venituri din amenzi şi alte sancŃiuni aplicate potrivit dispoziŃiilor legale 35.02.01 670 204 133 131 202 

PenalităŃi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraŃiei de 
impozite şi taxe 

35.02.02 1    1 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume 
constatate odată cu confiscarea potrivit legii 

35.02.03 0     

Alte amenzi, penalităŃi şi confiscări  35.02.50 10 4 1 0 5 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)  36.02 6.000 121 1.236 4.344 299 

Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităŃile instituŃiilor publice  36.02.05 0     

Venituri din ajutoare de stat recuperate  36.02.11 0     

Alte venituri  36.02.50 6.000 121 1.236 4.344 299 

Transferuri voluntare, altele decât subvenŃiile (cod 37.02.01 la 37.02.50) 37.02 0 0 0 0 0 

DonaŃii şi sponsorizări  37.02.01 0     

Alte transferuri voluntare  37.02.50 0     

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)    00.15 45 7 3 26 9 

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)  39.02 45 7 3 26 9 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituŃiilor publice  39.02.01 45 7 3 26 9 

Venituri din vânzarea locuinŃelor construite din fondurile statului 39.02.03 0     

Venituri din privatizare  39.02.04 0     

Venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului privat al statului 39.02.07 0     

III. OPERAłIUNI FINANCIARE (40.02)  0.16 15.626 0 0 15.626 0 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50) 40.02 15.626 0 0 15.626 0 

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casă 40.02.11 15.626   15.626  
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IV. SUBVENłII (cod 00.18)  00.17 39.078 6.098 8.231 8.853 15.896 

SUBVENłII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE (cod 
42.02+43.02) 

00.18 39.078 6.098 8.231 8.853 15.896 

SubvenŃii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)  42.02 39.078 6.098 8.231 8.853 15.896 

A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.15)  00.19 6.625 0 2.040 2.087 2.498 

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0 0 0 0 0 

InvestiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe  42.02.03 0     

Planuri şi regulamente de urbanism  42.02.04 0     

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

42.02.05 0     

FinanŃarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD  42.02.06 0     

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

42.02.09 0     

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

42.02.10 0     

SubvenŃii pentru reabiltarea termică a clădirilor de locuit  42.02.12 400 0 0 188 212 

SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor 

42.02.13 0     

FinanŃarea cheltuielilor de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 42.02.14 6.225 0 2.040 1.899 2.286 

SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de dezvoltare  42.02.15 0     

B. Curente (cod 42.02.21+ 
42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36) 

00.20 32.453 6.098 6.191 6.766 13.398 

FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap  42.02.21 26.353 5.768 5.907 6.066 8.612 

SubvenŃii primite din Fondul de IntervenŃie  42.02.28 0     

FinanŃarea lucrărilor de cadastru imobiliar  42.02.29 0     

SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 
combustibili 

42.02.32      

Sprijin financiar la constituirea familiei  42.02.33 4.025 161 165 539 3.160 

SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinŃei cu 
lemne,cărbuni,combustibili petrolieri 

42.02.34 1.500 18 0 0 1.482 

SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanŃarea unităŃilor de asistenŃă medico-
sociale 

42.02.35      

SubvenŃii pentru acordarea trusou pentru nou născuŃi  42.02.36 575 151 119 161 144 

SubvenŃii de la alte administraŃii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+ 43.02.08) 43.02 0 0 0 0 0 
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SubvenŃii primite de la bugetele consiliilor judeŃene pentru protecŃia copilului 43.02.01 0     

SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru 
finanŃarea programelor pentru ocuparea temporară a forŃei de muncă şi 
subvenŃionarea locurilor de muncă  

43.02.04 0     

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

43.02.07 0     

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

43.02.08      

TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02+ 60.02+ 61.02+ 65.02+ 
66.02+ 67.02+ 68.02+ 70.02+ 74.02+ 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02+ 
97.02) 

49.02 684.031 112.440 175.396 161.180 235.015 

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)  01 622.074 111.501 162.519 137.842 210.212 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ()  10 245.745 54.894 65.420 52.361 73.070 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ()  20 265.920 42.270 60.651 63.234 99.765 

TITLUL III DOBÂNZI ()  30 23.634 2.700 7.470 7.564 5.900 

Dobânzi aferente datoriei publice interne ()  30.01 23.634 2.700 7.470 7.564 5.900 

Dobânzi aferente datoriei publice externe ()  30.02 0 0 0 0 0 

Alte dobânzi ()  30.03 0 0 0 0 0 

TITLUL IV SUBVENłII ()  40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif ()  40.03 0 0 0 0 0 

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ ()  50 0 0 0 0 0 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale () 50.04 0 0 0 0 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE  51 29.460 4.422 6.510 5.971 12.557 

Transferuri curente ()  51.01 29.460 4.422 6.510 5.971 12.557 

Transferuri către instituŃii publice ()  51.01.01 29.460 4.422 6.510 5.971 12.557 

AcŃiuni de sănătate ()  51.01.03 0 0 0 0 0 

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi 
pentru protecŃia copilului () 

51.01.14 0 0 0 0 0 

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

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 () 

51.01.24 0 0 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 20.168 0 13.300 0 6.868 

A. Transferuri interne.()  55.01 20.168 0 13.300 0 6.868 
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Programe cu finanŃare rambursabilă ()  55.01.03 0     

Programe PHARE ()  55.01.08 0     

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat () 55.01.12 0     

Programe de dezvoltare ()  55.01.13 0     

Fond Român de Dezvoltare Socială ()  55.01.15 0     

Alte transferuri curente interne ()  55.01.18 20.168 0 13.300 0 6.868 

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ ()  57 32.663 7.075 7.906 7.678 10.004 

Ajutoare sociale ()  57.02 32.663 7.075 7.906 7.678 10.004 

Ajutoare sociale în numerar ()  57.02.01 25.458 5.964 6.373 6.868 6.253 

Ajutoare sociale în natură ()  57.02.02 7.205 1.111 1.533 810 3.751 

  59 4.484 140 1.262 1.034 2.048 

Burse ()  59.01 1.070 0 498 221 351 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale ()  59.02 0 0 0 0 0 

AsociaŃii şi fundaŃii ()  59.11 1.610 96 363 455 696 

SusŃinerea cultelor ()  59.12 1.689 30 310 350 999 

ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical ()  59.15 0 0 0 0 0 

   59.22 115 14 91 8 2 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 42.757 939 6.421 16.715 18.682 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 42.757 939 6.421 16.715 18.682 

Active fixe ()  71.01 42.757 939 6.421 16.715 18.682 

ConstrucŃii()  71.01.01 25.810 479 4.067 11.178 10.086 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport()  71.01.02 9.829 160 1.002 2.953 5.714 
Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale()  71.01.03 871 200 207 14 450 
Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)()  71.01.30 6.247 100 1.145 2.570 2.432 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE ()  72 0 0    

Active financiare ()  72.01 0 0    

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale ()  72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE ()  79 19.200 0 6.456 6.623 6.121 

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI ()  80 0 0 0 0 0 

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

80.03 0     

Alte împrumuturi ()  80.30 0     
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TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE ()  81 19.500 0 6.670 6.670 6.160 

Rambursări de credite externe ()  81.01 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite interne ()  81.02 19.500 0 6.670 6.670 6.160 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -300 0 -214 -47 -39 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -300 0 -214 -47 -39 

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ()  90 0 0 0 0 0 

Rezerve ()  91.01 0     

Excedent ()  92.01 0     

Deficit ()   93.01 0     

    0     

    0     

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ()  50.02 119.891 16.714 32.055 31.982 39.140 

AutorităŃi publice şi acŃiuni externe ()  51.02 88.631 12.512 23.110 22.587 30.422 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 71.549 11.573 20.070 14.681 25.225 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 32.124 7.941 8.366 7.439 8.378 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 39.425 3.632 11.704 7.242 16.847 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente ()  51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 17.144 939 3.088 7.909 5.208 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 17.144 939 3.088 7.909 5.208 

Active fixe()  71.01 17.144 939 3.088 7.909 5.208 

ConstrucŃii  71.01.01 11.223 479 1.775 5.438 3.531 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 127 160 3 -90 54 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 431 200 207 14 10 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 5.363 100 1.103 2.547 1.613 

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -62 0 -48 -3 -11 
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PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -62  -48 -3 -11 

Din total capitol:   107.684 12.512 23.110 22.587 49.475 

AutorităŃi executive şi legislative (cod 51.02.01.03)  51.02.01 88.631 12.512 23.110 22.587 30.422 

AutorităŃi executive  51.02.01.03 88.631 12.512 23.110 22.587 30.422 

    0     

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)  54.02 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 0     

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ ()  50 0 0 0 0 0 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale   50.04 0 0 0 0 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

Transferuri curente ()  51.01 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeŃene pentru acordarea unor 
ajutoare către unităŃile administrativ-teritoriale în situaŃii de extremă dificultate 

51.01.24 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0 0 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0 0 0 0 0 

Active fixe ()  71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE ()  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE ()  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe   81.01 0     

Rambursări de credite interne   81.02 0     

Din total capitol:   6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

Fond de rezervă bugetară la dispoziŃia autorităŃilor locale  54.02.05 0 0 0 0 0 

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 0     

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

54.02.07 0     
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Servicii publice comunitare de evidenŃă a persoanelor  54.02.10 6.860 1.222 1.410 1.470 2.758 

Alte servicii publice generale   54.02.50 0     

  0     

TranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi ()  55.02 24.400 2.980 7.535 7.925 5.960 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 24.400 2.980 7.535 7.925 5.960 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 766 280 65 361 60 

Dobânzi   30 23.634 2.700 7.470 7.564 5.900 
Dobânzi aferente datoriei publice interne  30.01 23.634 2.700 7.470 7.564 5.900 

Dobânzi aferente datoriei publice externe  30.02 0     

Alte dobânzi   30.03 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 
Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

  0     

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraŃiei (cod 
56.02.06 la 56.02.09) 

56.02 0     

CHELTUIELI CURENTE ()  01 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente ()  51.01 0     

Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor de zi 
pentru protecŃia copilului 

51.01.14 0     

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

51.01.15 0     

Din total capitol:   0     
Transferuri din bugetele consiliilor judeŃene pentru finanŃarea centrelor pentru 
protecŃia copilului 

56.02.06 0     

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

56.02.07 0     

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de 
sănătate 

56.02.09 0     

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ (cod 
60.02+61.02) 

59.02 25.893 3.284 5.184 6.878 10.547 

Apărare (cod 60.02.02)  60.02 547 80 74 124 269 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 547 80 74 124 269 
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TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 547 80 74 124 269 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0 0 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0 0 0 0 0 

Active fixe ()  71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0   0 0 

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

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0  0 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Din total capitol:   0     

Apărare naŃională  60.02.02 547 80 74 124 269 

    0     

Ordine publică şi siguranŃă naŃională (cod 61.02.03 la 61.02.50)  61.02 25.346 3.204 5.110 6.754 10.278 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 21.127 3.204 5.110 3.711 9.102 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0 0 0 0 0 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 127 4 10 11 102 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 21.000 3.200 5.100 3.700 9.000 

Transferuri curente ()  51.01 21.000 3.200 5.100 3.700 9.000 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 21.000 3.200 5.100 3.700 9.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 4.219 0 0 3.043 1.176 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 4.219 0 0 3.043 1.176 

Active fixe()  71.01 4.219 0 0 3.043 1.176 

ConstrucŃii  71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente si mijloace de transport  71.01.02 4.219 0 0 3.043 1.176 

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

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0 0 0   

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 



22 

 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Din total capitol:   25.346 3.204 5.110 6.754 10.278 

Ordine publică (cod 61.02.03.04)  61.02.03 21.000 3.200 5.100 3.700 9.000 

PoliŃie comunitară  61.02.03.04 21.000 3.200 5.100 3.700 9.000 

ProtecŃia civilă şi protecŃia contra incendiilor  61.02.05 4.346 4 10 3.054 1.278 

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranŃei naŃionale 61.02.50 0     

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 
65.02+66.02+67.02+68.02) 

64.02 342.396 65.676 90.073 68.344 118.303 

ÎnvăŃământ (cod 65.02.03+ 65.02.04+ 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50) 65.02 178.399 39.930 48.392 33.822 56.255 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 177.413 39.930 48.392 33.822 55.269 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 144.843 32.258 40.114 28.498 43.973 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 28.000 7.059 6.711 5.054 9.176 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente ()  51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0     

A. Transferuri interne.()  55.01 0     

Alte transferuri curente interne   55.01.18 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ ()  57 3.500 613 1.069 49 1.769 

Ajutoare sociale ()  57.02 3.500 613 1.069 49 1.769 

Ajutoare sociale în natură  57.02.02 3.500 613 1.069 49 1.769 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.287+288)  59 1.070 0 498 221 351 

Burse    59.01 1.070 0 498 221 351 

AsociaŃii şi fundaŃii   59.11 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 986 0 0 0 986 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 986 0 0 0 986 

Active fixe()   71.01 986 0 0 0 986 

ConstrucŃii  71.01.01 155 0 0 0 155 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 415 0 0 0 415 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 416 0  0 416 
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Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0    0 

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Din total capitol:   178.399 39.930 48.392 33.822 56.255 

ÎnvăŃământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)  65.02.03 77.776 17.534 19.182 16.592 24.468 

ÎnvăŃământ preşcolar  65.02.03.01 37.875 8.025 8.479 9.564 11.807 

ÎnvăŃământ primar  65.02.03.02 39.901 9.509 10.703 7.028 12.661 

ÎnvăŃământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)  65.02.04 90.446 20.226 27.082 14.984 28.154 

ÎnvăŃământ secundar inferior     65.02.04.01 28.064 5.931 7.923 5.090 9.120 

ÎnvăŃământ secundar superior     65.02.04.02 35.366 8.578 13.481 3.358 9.949 

ÎnvăŃământ profesional  65.02.04.03 27.016 5.717 5.678 6.536 9.085 

ÎnvăŃământ postliceal  65.02.05 0     

ÎnvăŃământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)  65.02.07 10.177 2.170 2.128 2.246 3.633 

ÎnvăŃământ special  65.02.07.04 10.177 2.170 2.128 2.246 3.633 

Servicii auxiliare pentru educaŃie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)  65.02.11 0 0 0 0 0 

Internate şi cantine pentru elevi   65.02.11.03 0     

Alte servicii auxiliare  65.02.11.30 0     

Alte cheltuieli în domeniul învăŃământului  65.02.50 0     

  0     

Sănătate (cod 66.02.06+ 66.02.50)  66.02 0 0 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 0 0 0 0 0 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente ()  51.01 0 0 0 0 0 

AcŃiuni de sănătate  51.01.03 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ ()  57 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale ()  57.02 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale în natură  57.02.02 0     
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CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0 0 0 0 0 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0 0 0 0 0 

Active fixe()  71.01 0 0 0 0 0 

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

Din total capitol:  0     

Servicii medicale în unităŃi sanitare cu paturi cod 66.02.06.01+ 66.02.06.03) 66.02.06 0     

Spitale generale  66.02.06.01 0     

UnităŃi medico-sociale  66.02.06.03      

Alte cheltuieli în domeniu sănătăŃii (cod 66.02.50.50)  66.02.50 0     

Alte instituŃii şi acŃiuni sanitare  66.02.50.50 0     

  0     

Cultură, recreere şi religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50) 67.02 56.759 4.915 14.775 10.378 26.691 

CHELTUIELI CURENTE (rd.345 la 346+353) 01 46.542 4.915 13.827 9.399 18.401 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12.440 2.416 3.235 3.050 3.739 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20 31.098 2.455 10.191 5.590 12.862 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
(rd.348) 

51 1.200 0 0 401 799 

Transferuri curente (rd.349)  51.01 1.200 0 0 401 799 

Transferuri către instituŃii publice 51.01.01 1.200   401 799 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.351) 55 0 0    

A. Transferuri interne.(rd.352)  55.01 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.354 la 357) 59 1.804 44 401 358 1.001 

Programe pentru tineret  59.08 0  0 0 0 

SusŃinerea cultelor   59.12 1.689 30 310 350 999 
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ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical   59.15 0     

 59.22 115 14 91 8 2 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359) 70 10.247 0 950 1.000 8.297 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.360) 71 10.247 0 950 1.000 8.297 

Active fixe (rd.361 la 364) 71.01 10.247 0 950 1.000 8.297 

ConstrucŃii  71.01.01 6.365 0 221 1.000 5.144 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 3.739 0 729 0 3.010 

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

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 143  0 0 143 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -30 0 -2 -21 -7 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -30  -2 -21 -7 

Din total capitol:   56.759 4.915 14.775 10.378 26.691 

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)  67.02.03 0 0 0 0 0 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale  67.02.03.02 0     

Muzee   67.02.03.03 0     

InstituŃii publice de spectacole şi concerte  67.02.03.04 0     

Şcoli populare de artă şi meserii  67.02.03.05 0     

Case de cultură  67.02.03.06 0     

Cămine culturale  67.02.03.07 0     

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale  67.02.03.08 0     

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice  67.02.03.12 0     

Alte servicii culturale  67.02.03.30 0     

Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)  67.02.05 53.755 4.871 14.374 9.619 24.891 

Sport   67.02.05.01 0     

Tineret   67.02.05.02 0 0 0 0 0 

ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 67.02.05.03 53.755 4.871 14.374 9.619 24.891 

Servicii religioase  67.02.06 1.689 30 310 350 999 
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Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei  67.02.50 1.315 14 91 409 801 

    0     

Asigurări şi asistenŃă socială (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 
68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 

68.02 107.238 20.831 26.906 24.144 35.357 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 107.115 20.831 26.917 24.146 35.221 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 44.331 10.213 9.972 10.325 13.821 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 32.011 4.060 9.745 5.737 12.469 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd.393)  51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.395) 55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.(rd.396 la 398) 55.01 0 0 0 0 0 

Programe cu finanŃare rambursabilă   55.01.03 0     

Programe PHARE   55.01.08 0     

Alte transferuri curente interne   55.01.18 0     

TITLUL VIII ASISTENłĂ SOCIALĂ (rd.400) 57 29.163 6.462 6.837 7.629 8.235 

Ajutoare sociale (rd.401+402) 57.02 29.163 6.462 6.837 7.629 8.235 

Ajutoare sociale în numerar  57.02.01 25.458 5.964 6.373 6.868 6.253 

   57.02.02 3.705 498 464 761 1.982 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.404) 59 1.610 96 363 455 696 

AsociaŃii şi fundaŃii  59.11 1.610 96 363 455 696 

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.406) 70 146 0 6 0 140 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 407) 71 146 0 6 0 140 

Active fixe(rd. 387 la 390)  71.01 146 0 6 0 140 

ConstrucŃii  71.01.01 0 0 0 0 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 116 0 0 0 116 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 24 0 0 0 24 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 6 0 6 0 0 

OPERAłIUNI FIANCIARE 79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe 81.01 0     

Rambursări de credite interne 81.02 0     
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PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -23 0 -17 -2 -4 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -23 0 -17 -2 -4 

Din total capitol:  107.238 20.831 26.906 24.144 35.357 

AsistenŃă acordată persoanelor în vârstă  68.02.04 3.966 261 329 278 3.098 

AsistenŃă socială în caz de boli şi invalidităŃi (cod 68.02.05.02)  68.02.05 40.159 9.530 9.665 10.354 10.610 

AsistenŃă socială în caz de invaliditate  68.02.05.02 40.159 9.530 9.665 10.354 10.610 

AsistenŃă socială pentru familie şi copii  68.02.06 28.164 4.846 8.428 5.528 9.362 

Ajutoare pentru locuinŃe  68.02.10 0     

Creşe   68.02.11 8.474 1.438 2.460 1.626 2.950 

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)  68.02.15 1.500 130 236 383 751 

Ajutor social  68.02.15.01 1.500 130 236 383 751 

Cantine de ajutor social  68.02.15.02 0     

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenŃei sociale  68.02.50 24.975 4.626 5.788 5.975 8.586 

  0     

Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINłE, MEDIU ŞI 
APE (cod 70.02+74.02) 

69.02 148.703 25.616 43.180 34.137 45.770 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (70.02.03+ 70.02.05+ 70.02.06+ 
70.02.07+ 70.02.50) 

70.02 55.140 1.941 23.099 10.519 19.581 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 33.573 1.941 16.096 3.108 12.428 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 8.360 1.619 1.702 2.428 2.611 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 5.045 322 1.094 680 2.949 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente ()  51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 20.168 0 13.300 0 6.868 

A. Transferuri interne.()  55.01 20.168 0 13.300 0 6.868 

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne   55.01.18 20.168 0 13.300 0 6.868 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 2.087 0 343 749 995 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 2.087 0 343 749 995 

Active fixe ()  71.01 2.087 0 343 749 995 

ConstrucŃii  71.01.01 1.044 0 295 749 0 
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Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 385 0 20 0 365 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0    0 

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 658 0 28 0 630 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE ()  72 0     

Active financiare ()  72.01 0     

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale  72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE ()  79 19.500 0 6.670 6.670 6.160 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE ()  81 19.500 0 6.670 6.670 6.160 

Rambursări de credite externe   81.01 0     

Rambursări de credite interne   81.02 19.500 0 6.670 6.670 6.160 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -20 0 -10 -8 -2 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -20 0 -10 -8 -2 

Din total capitol:   55.140 1.941 23.099 10.519 19.581 

LocuinŃe (cod 70.0203.01+ 70.02.03.30)  70.02.03 1.400 0 300 700 400 

Dezvoltarea sistemului de locuinŃe  70.02.03.01 1.400 0 300 700 400 

Alte cheltuieli în domeniul locuinŃelor  70.02.03.30 0  0 0 0 

Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02) 70.02.05 20.846 0 13.623 349 6.874 

Alimentare cu apă  70.02.05.01 20.846 0 13.623 349 6.874 

Amenajări hidrotehnice   70.02.05.02 0     

Iluminat public şi electrificări rurale  70.02.06 0   0  

Alimentare cu gaze naturale în localităŃi  70.02.07 0     

Alte servicii în domeniile locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale  70.02.50 32.894 1.941 9.176 9.470 12.307 

  0     

ProtecŃia mediului (cod 74.02.05+ 74.02.06)  74.02 93.583 23.675 20.091 23.626 26.191 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 90.044 23.675 19.437 20.767 26.165 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 90.044 23.675 19.437 20.767 26.165 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente ()  51.01 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0 0 0 0 0 
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A. Transferuri interne. ()  55.01 0 0 0 0 0 

Programe PHARE   55.01.08 0     

InvestiŃii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne   55.01.18 0  0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 3.589 0 704 2.859 26 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 3.589 0 704 2.859 26 

Active fixe ()  71.01 3.589 0 704 2.859 26 

ConstrucŃii  71.01.01 3.547 0 696 2.851 0 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 42 0 8 8 26 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE ()  72 0     

Active financiare ()  72.01 0     

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale  72.01.01 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE ()  79 0     

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE ()  81 0     

Rambursări de credite externe   81.01 0     

Rambursări de credite interne   81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -50 0 -50 0 0 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -50 0 -50 0 0 

Din total capitol:   93.633 23.675 20.141 23.626 26.191 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)  74.02.05 90.044 23.675 19.437 20.767 26.165 

Salubritate  74.02.05.01 90.044 23.675 19.437 20.767 26.165 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor  74.02.05.02 0     

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale  74.02.06 3.589 0 704 2.859 26 

  0     

Partea a V-a ACłIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 47.528 1.150 4.894 20.231 21.253 

AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01 la 81.02.50) 80.02 400 0 0 400 0 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 400 0 0 400 0 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 0 0   0 
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 400 0 0 400 0 

Transferuri curente ()  51.01 400 0 0 400 0 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 400   400  

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0     

A. Transferuri interne.()  55.01 0     

Programe de dezvoltare  55.01.13 0     

Alte transferuri curente interne   55.01.18 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0     

Active fixe()  71.01 0     

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79      

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81      

Rambursări de credite externe  81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol:   0     

AcŃiuni generale economice şi comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30) 80.02.01 400 0 0 400 0 

Prevenire şi combatere inundaŃii şi gheŃuri  80.02.01.06 400 0  400 0 

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii  80.02.01.09 0     

Programe de dezvoltare regională şi socială  80.02.01.10 0     

Alte cheltuieli pentru acŃiuni generale economice şi comerciale  80.02.01.30 0     

  0     

Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)  81.02 0     

CHELTUIELI CURENTE ()  01 0     

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 0     

TITLUL IV SUBVENłII ()  40 0     

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif  40.03 0     
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TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente ()  51.01 0     

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0     

A. Transferuri interne ()  55.01 0     

Investitii ale regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0     

Active fixe()   71.01 0     

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79      

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81      

Rambursări de credite externe  81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol:   0     

Energie termică  81.02.06 0     

AlŃi combustibili  81.02.07 0     

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia  81.02.50 0     

    0     

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.02.03)  83.02 0     

CHELTUIELI CURENTE ()  01 0     

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 0     

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE 51      

Transferuri curente  51.01      

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01      

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0     
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Active fixe()  71.01 0     

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79      

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81      

Rambursări de credite externe  81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol:   0     

Agricultură (cod 83.02.30.30)  83.02.03 0     

ProtecŃia plantelor şi carantină fitosanitară  83.02.03.03 0     

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii   83.02.03.30 0     

  0     

Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50)  84.02 44.328 1.150 2.841 19.168 21.169 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 40.104 1.150 1.598 18.026 19.330 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 2.012 447 516 501 548 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 38.092 703 1.082 17.525 18.782 

TITLUL IV SUBVENłII (rd.539)  40 0 0 0 0 0 

SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif  40.03 0     

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0 0 0 0 0 

Transferuri curente (rd. 542)  51 0 0 0 0 0 

Transferuri către instituŃii publice  51.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne.()  55.01 0 0 0 0 0 

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat 55.01.12 0     

Alte transferuri curente interne  55.01.18 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 4.339 0 1.330 1.155 1.854 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE   71 4.339 0 1.330 1.155 1.854 

Active fixe()   71.01 4.339 0 1.330 1.155 1.854 

ConstrucŃii  71.01.01 3.476 0 1.080 1.140 1.256 
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Maşini, echipamente si mijloace de transport  71.01.02 828 0 250 0 578 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 35 0 0 15 20 

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE ()  72 0     

Active financiare ()  72.01 0     

Participare la capitalul social al societăŃilor comerciale  72.01.01 0     

OPERAłIUNI FIANCIARE  79 0 0 0 0 0 

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81 0 0 0 0 0 

Rambursări de credite externe  81.01 0     

Rambursări de credite interne  81.02 0     

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85 -115 0 -87 -13 -15 

PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent  85.01 -115 0 -87 -13 -15 

Din total capitol:   0     

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)  84.02.03 44.328 1.150 2.841 19.168 21.169 

Drumuri şi poduri  84.02.03.01 0     

Transport în comun  84.02.03.02 0     

Străzi    84.02.03.03 44.328 1.150 2.841 19.168 21.169 

Transport aerian (cod 84.02.06.02)  84.02.06 0 0 0 0 0 

AviaŃia civilă  84.02.06.02 0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor  84.02.50 0     

  0     

Alte acŃiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)  87.02 2.400 0 2.053 263 84 

CHELTUIELI CURENTE ()  01 2.400 0 2.053 263 84 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  10 1.635 0 1.515 120 0 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  20 765  538 143 84 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂłI ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE () 51 0     

Transferuri curente ()  52 0     

Transferuri către instituŃii publice  52.01.01 0     

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ()  55 0     

A. Transferuri interne.()  55.01 0     

Fond Român de Dezvoltare Socială  55.01.15 0     
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Alte transferuri curente interne   55.01.18 0     

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI ()  59 0     

Ajutoare pentru daune provocate de calamităŃile naturale  59.02 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL ()  70 0     

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ()  71 0     

Active fixe ()  71.01 0     

ConstrucŃii  71.01.01 0     

Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0     

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  71.01.03 0     

Alte active fixe (inclusiv reparaŃii capitale)  71.01.30 0     

OPERAłIUNI FINANCIARE ()  79 0     

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI ()  80 0     

Împrumuturi pentru instituŃii şi servicii publice sau activităŃi finanŃate integral din 
venituri proprii 

80.03 0     

Alte împrumuturi  80.30 0     

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE  81      

Rambursări de credite externe  81.01      

Rambursări de credite interne  81.02      

Din total capitol:   0     

Fondul Român de Dezvoltare Sociala   87.02.01 0     

Zone libere  87.02.03 0     

Turism   87.02.04 0     

Proiecte de dezvoltare multifuncŃionale  87.02.05 0     

Alte acŃiuni economice  87.02.50 2.400  2.053 263 84 

    0     

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT  96.02 0 47.193 -42.487 -14.771 10.065 

REZERVE   97.02 0     

EXCEDENT   98.02 0 47.193 -42.487 -14.771 10.065 

DEFICIT   99.02 0     

         

   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare 

numirii/eliberării din funcŃie a administratorului public la Primăria 

Sectorului 6 şi a atribuŃiilor acestuia 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6, referatul de specialitate al Serviciului Managementul 

Resurselor Umane Organizare Formare, Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 127/26.08.2008 de aprobare a 

Organigramei, a Ştatului de FuncŃii şi înfiinŃarea postului de 

administrator public; 

 Văzând raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 215/2001, 

republicată şi actualizată, privind înfiinŃarea, numirea şi eliberarea 

din funcŃie a administratorului public; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, art. 81 alin. 2 lit. e) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă criteriile stabilite în Anexa nr. I la prezenta, 

în baza cărora se va face numirea/eliberarea din funcŃie a 

administratorului public la nivelul Primăriei Sectorului 6. 

 

 Art. 2. Numirea administratorului public se va face de către 

Primarul Sectorului 6 prin dispoziŃie, cu respectarea procedurilor 

stabilite în Anexa nr. II. 

 

 Art. 3. Administratorul public va îndeplini atribuŃii de 

conducere şi coordonare ale DirecŃiei Managementul Programelor 

şi al Împrumuturilor Rambursabile şi Nerambursabile din cadrul 

aparatului propriu al Primarului Sectorului 6 precum şi coordonarea 

activităŃii compartimentelor de specialitate din cadrul serviciilor şi 

instituŃiilor publice din subordinea Consiliului Local  Sector 6 care 

vor derula operaŃiuni cu fonduri provenite din finanŃări externe, 

corespunzător fişei postului prevăzută în Anexa nr. III, parte 

integrantă din prezenta, şi a contractului de management încheiat 

în acest sens cu Primarul Sectorului 6. 

 

 Art. 4. Salarizarea administratorului public se va stabili de 

către Primarul Sectorului 6 între limitele stabilite de prevederile 

legale în vigoare. 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, Serviciul 

Managementul Resurselor Umane Organizare PerfecŃionare şi 

celelalte instituŃii şi servicii implicate, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri corespunzător competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 189/11.12.2008 



38 

 

Anexa nr. I la H.C.L.S. 6 nr. 189/11.12.2008 
 

Criterii şi proceduri în baza cărora se va face selecŃia, 
numirea şi eliberarea din funcŃie a administratorului public. 

 
I. Criterii  
- are capacitate deplină de exerciŃiu; 
- nu a desfăşurat activităŃi de poliŃie politică, astfel cum este definit 
prin lege; 
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracŃiuni de serviciu 
sau în legatură cu serviciul; 
- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin acte 
medicale; 
- este absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenŃă; 
- studii postuniversitare sau masterat în domeniul managementului 
sau administraŃiei publice, cu diplomă de licenŃă sau echivalent; 
- vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani; 
- vechime în administraŃia publică – minim 5 ani; 
- experienŃă în administraŃia publică locală la nivel de decizie (cel 
puŃin 3 ani), şi coordonarea în această perioadă a cel puŃin 10 
persoane; 
- experienŃă în conducerea investiŃiilor – proiecte complexe (criteriu 
necesar pentru stabilirea capacităŃii administrative de absorbŃie a 
fondurilor Uniunii Europene); 
- capacitate de exprimare la nivel avansat (vorbit, scris, citit) în cel 
puŃin o limbă străină de circulaŃie internaŃională (constituie criteriu 
de departajare); 
- abilitate de operare pe calculator personal la nivel avansat 
(constituie criteriu de departajare). 
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Nr. 
Crt 

Criteriul Definirea criteriului Mijloace de confirmare şi 
constatare a îndeplinirii 

acestuia 

1 CompetenŃă Principiul potrivit căruia 
persoana care doreşte să 
acceadă în funcŃia de 
administrator public trebuie să 
deŃină şi să confirme 
cunoştinŃele şi aptitudinile 
necesare exercitării 
prerogativelor funcŃiei. 

Evaluare activităŃii anterioare 
pe o perioadă de minim 3 
ani realizată pe baza unui 
raport întocmit de către 
candidat şi a cv-ului 
acestuia. 

2 Profesionalism Principiul potrivit căruia 
exercitarea unei funcŃii în 
sistem public se face prin 
îndeplinirea în mod eficient a 
atribuŃiilor care implică 
exercitarea prerogativelor 
postului în limitele prevăzute 
de dispoziŃiile legale. 

Evaluarea rapoartelor sau a 
fişelor de evaluare şi a 
calificativelor obŃinute în 
activitatea desfăşurată 
anterior pe o perioadă de 
minim 3 ani precum şi a 
proiectelor pe care 
candidatul le consideră 
necesare a fi implementate 
la nivelul Sectorului 6. 

3 PerformanŃa Capacitatea de a pune 
eficient în practică soluŃiile 
propuse şi cele dispuse 
pentru desfăşurarea în mod 
corespunzător a activităŃilor în 
scopul realizării obiectivelor, 
depăşirea dificultăŃilor în 
activitatea curentă şi 
identificarea de soluŃii 
adecvate. 

Evaluarea rapoartelor sau a 
fişelor de evaluare şi a 
calificativelor obŃinute în 
activitatea desfăşurată 
anterior pe o perioadă de 
minim 3 ani. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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Anexa nr. II 

la H.C.L.S. 6 nr. 189/11.12.2008 

 

 II. Proceduri 

 1. SelecŃia – SelecŃia candidatului se va face prin 

concurs/examen organizat prin grija Primarului Sectorului 6. 

 Concursul / examenul se va realiza în etape, astfel; 

a) numirea prin dispoziŃia Primarului a componenŃei comisiei de 

concurs, respectiv de contestaŃie; 

b) stabilirea bibliografiei şi a condiŃiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească candidaŃii sau candidatul, data, ora şi locul unde se 

va organiza concursul; 

c) verificarea dosarelor şi constatarea îndeplinirii criteriilor stabilite 

la pct I după care se va face afişarea rezultatelor; anunŃul va 

conŃine numele şi prenumele candidatului şi sintagma 

admis/respins. 

d) elaborarea subiectelor va fi facută de către comisia de concurs; 

e) susŃinerea probei scrise se va realiza prin rezolvarea unor texte 

grilă şi/sau subiecte stabilite în baza bibliografiei afişate; pentru a fi 

admişi la proba următoare candidaŃii trebuie să obŃină o notă 

situată între minim 50 şi maxim 100 de puncte. După corectarea 

lucrărilor şi desigilarea acestora se vor afişa rezultatele; anunŃul va 

conŃine numele şi prenumele candidaŃilor şi sintagma 

admis/respins. De asemenea se va stabili o perioadă de minim 24 

ore, termen de contestaŃie. 



41 

 

f) susŃinerea interviului: acesta se va desfăşura pe baza 

procedurilor stabilite de comisie, notarea se va face de la 0 la 100 

de puncte (pentru a fi declarat admis la proba a II-a candidatul 

trebuie să obŃină minim 50 de puncte). În situaŃia în care doi sau 

mai mulŃi candidaŃi obŃin rezultate finale identice departajarea se 

va face prin notarea cv-urilor.  

g) afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, în urma 

cumulării rezultatelor de la prima şi a doua probă şi a termenului 

de contestaŃie. 

h) întocmirea procesului verbal de concurs cu rezultatele finale şi 

înaintarea acestuia cu propunerea de numire a candidatului cu 

rezultatul final cel mai bun, primarului sectorului 6 în vederea 

emiterii dispoziŃiei de angajare. 

 

 2. Eliberarea din funcŃie a administratorului public va putea fi 

realizată dacă se constată că persoana nu mai îndeplineşte 

condiŃiile sau criteriile postului ori nu şi-a îndeplinit în mod 

corespunzător sarcinile şi atribuŃiile stabilite prin fişa postului şi 

contractul de management încheiat cu Primarul Sectorului 6 ori 

termenul pentru care acesta a fost încheiat a expirat, 

nerespectarea obligaŃiilor generale instituie la nivelul Primăriei 

Sectorului 6, încălcarea cu vinovăŃie a regulilor şi a 

Regulamentului de Ordine Interioara al Primăriei Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 Ioana Mihaela Neacşu 
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Anexa nr: III 

la H.C.L.S. 6 nr. 189/11.12.2008 

 

Primăria Sectorului 6                                                 APROB, 

PRIMAR 

FIŞA POSTULUI 

Nr. .................. 

 

 I. Denumirea postului: Administrator public 

 

 II. Identificarea funcŃiei: 

FuncŃia de administrator public, potrivit reglementărilor Legii nr. 

286/2006, care modifică şi completează Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001, capitolul VIII "Administratorul public". 

 Scopul principal al postului: 

 Eficientizarea managementului în administraŃia publică 

locală. 

 

 III. CondiŃii specifice privind ocuparea postului: 

 Studii de specialitate: 

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă 

sau echivalent, de preferinŃă în domeniile: economic, administrativ 

sau juridic 

PerfecŃionări (specializări): 

- studii postuniversitare în domeniul managementului sau 

administraŃiei publice. 
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 CunoştinŃe de operare/programare pe calculator: 

- aptitudini de operare a unui computer personal pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu – nivel avansat 

 Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): 

- capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puŃin o limbă de 

circulaŃie internaŃională, nivel avansat 

AbilităŃi , calităŃi şi aptitudini necesare: 

- organizare şi coordonare 

- analiză şi sinteză 

- planificare şi acŃiune strategică 

- control şi depistare a deficienŃelor 

- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor 

- excelentă comunicare orală şi scrisă 

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia 

- bună capacitate de relaŃionare cu superiorii, colegii, subordonaŃii 

şi publicul general 

- bune abilităŃi în gestionarea resurselor umane 

- capacitate de consiliere şi îndrumare 

- abilităŃi de mediere şi negociere 

- gestionarea eficientă a resurselor alocate 

 

 IV. CerinŃe specifice postului: 

Aplicarea de principii şi tehnici moderne privind bugetarea şi 

managementul financiar în sectorul public, managementul 

proiectelor, în special cele cu finanŃare din fonduri europene, 

managementul resurselor umane, comunicarea şi transferul de 
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cunoştinŃe, managementul operaŃional, supervizarea şi controlul 

calităŃii 

 Disponibilitate pentru deplasări, delegaŃii 

 Disponibilitate pentru program de lucru prelungit 

 

 V. CompetenŃa managerială: 

 Organizează, coordonează şi gestionează activitatea 

instituŃiei angajatoare, a unuia sau mai multor compartimente 

funcŃionale şi/sau a unităŃilor subordonate acesteia, conform 

contractului de management. 

 Estimarea, asigurarea şi gestionarea resurselor umane, 

financiare, tehnice şi/sau materiale 

 Evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru 

îmbunătăŃirea practicilor curente 

 Formularea de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate 

sau îmbunătăŃite 

 Elaborarea de planuri de acŃiune pentru implementarea 

politicilor şi strategiilor 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării, după caz, de 

politici, strategii, programe 

 Orice alte competenŃe specifice instituŃiei şi postului, în 

limitele legii 

 

 

 VI. AtribuŃii: 
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 Îndeplineşte atribuŃii de conducere si coordonare delegate 

de către primar în baza contractului de management, privind: 

- DirecŃia Managementul Programelor şi al Împrumuturilor 

Rambursabile şi Nerambursabile din cadrul aparatul de specialitate 

al primarului. 

 Compartimente de specialitate din cadrul serviciilor şi 

instituŃiilor din subordinea Consiliului Local Sector 6. 

Poate îndeplini orice alte atribuŃii relevante postului, în limitele legii. 

 

 VII. Limite de competenŃă: 

 Stabilite de primar  

 

 VIII. Sfera relaŃională: 

 Intern 

a) relaŃii ierarhice 

- subordonat faŃă de: primar  

- superior pentru: şefii compartimentelor funcŃionale pe care le 

coordonează în baza contractului de management 

b) relaŃii funcŃionale: cu angajaŃii primăriei, cu responsabilii 

serviciilor publice de interes local 

c) relaŃii de control: în limita competenŃelor delegate de către 

primar 
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 Extern 

a) cu autorităŃi şi instituŃii publice: reprezintă instituŃia, în limita 

competenŃelor delegate de către primar 

b) cu organizaŃii internaŃionale: reprezintă instituŃia, în limita 

competenŃelor delegate de către primar 

c) cu persoane juridice private: reprezintă instituŃia, în limita 

competenŃelor delegate de către primar 

 

Întocmit de: 

 

Numele şi prenumele: ........................................................ 

FuncŃia publică de conducere: ............................................ 

Semnătura: .......................................................................... 

Data întocmirii: ................................................................... 

 

Luat la cunoştinŃă de către ocupantul postului: 

 

Numele şi prenumele: ..................................................... 

Semnătura: ....................................................................... 

Data: ................................................................................ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea  

acordării subvenŃiilor de la bugetul 

de stat pentru construirea de locuinŃe 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Comisiei de aplicare a 

O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 1. alin. (8) din Ordinul nr. 

166/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 697/510/2008, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală şi ale O.U.G. nr. 51/2006 - actualizată pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală; 

 În baza art. 45, alin. (1) şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele nominale cu persoanele prevăzute 

în Anexa, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, în 

vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform art. 1, alin. (8) din Ordinul nr. 

166/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, modificat 

şi completat prin Ordinul nr. 697/510/2008, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală. 

 

 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va 

face de Primarul Sectorului 6, Comisia stabilită în urma H.C.L.S. 6 

nr. 11/2008 prin DispoziŃia Primarului Sectorului 6 nr. 1378/2006, 

Serviciul EvidenŃă Patrimoniu Sector şi Întocmire DocumentaŃii şi 

DirecŃia Economică.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 190/11.12.2008 
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Anexă La H.C.L.S. 6 nr. 190/11.12.2008 

 

Lista nominală 

cuprinzând propuneri valoare subvenŃii privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală 

prin credit ipotecar - conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr 
Crt. 

Nume, 
prenume 

Nr. înreg./data Valoare locuinŃă cf. Deviz 
General 

Valoare 
credit 

ipotecar 
Euro 

Curs 
lei/euro la 

data 
încheierii 
contractu-

lui de 
credit 

ipotecar 

20% din valoarea 
locuinŃei cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

Propunere valoare 
subvenŃie cf. O.U.G. nr. 

51/2006 

Lei Euro Lei Euro Lei Euro 

1. Mihalcea-Ion 
Marius 

24149/28.10.2008 364942,00 103836,00 84000,00 3,5146 72988,40 20707,20 35146,00 10000,00 

2. Vladutu 
Daniel 

24189/28.10.2008 200934,15 63623,00 52000,00 3,1582 40186,83 12724,60 31582,00 10000,00 

3. Bulacu 
Flavius 

24321/29.10.2008 119132,92 37521,00 26000,00 3,1751 23826,58 7504,20 23826,58 7504,20 

4. Tantaru 
Constantin-
Cristian 

24329/29.10.2008 158644,04 45181,00 37023,00 3,5113 31728,80 9036,20 31728,80 9036,20 

5. Serediuc 
Anca-Maria 

24484/31.10.2008 125339,65 33251,00 29970,00 3,7695 25067,92 6650,20 25067,92 6650,20 

6. Ritiu Mircea 24926/06.11.2008 124574,90 36814,00 27500,00 3,3839 24914,97 7362,80 24914,97 7362,80 

 

PREŞEDINTE COMISIE - STELA TOMOEA – Şef Serviciu - Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 
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MEMBRII,                   MIRCEA PAVEL – Referent – Serviciul AutorizaŃii ConstrucŃii 

 

                                   CĂTĂLIN TIMOFTE – Consilier – Serviciul Economic 

 

                                    CLAUDIA PAULA BADICA – Consilier Juridic – Serv. Adm. Publică 

 

                                    GABOR DORU VASILE – Consilier – Consiliul Local sector 6 

 

                                    CURSARU PAUL GABRIEL – Consilier – Consiliul Local sector 6 

 

                                      VĂDUVA SILVIU – Consilier – Consiliul Local sector 6 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind anularea creanŃelor fiscale în cuantum  

de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2008,  

datorate de persoanele fizice şi juridice  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului Public pentru 

Finante Publice Locale Sector 6; 

 Luând act de raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 178 alin. 2 şi 3 din O.G. 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;  

 În baza art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea 

nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă anularea creanŃelor fiscale restante aflate 

în sold la data de 31.12.2008, mai mici de 10 lei, înregistrate în 

evidenŃele fiscale ale Serviciului Public pentru FinanŃe Publice 
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Locale Sector 6, pentru contribuabili persoane juridice în suma de 

1.927,45 lei, iar pentru contribuabili persoane fizice în suma de 

21.658 lei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 191/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de FuncŃii  

şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare  

a AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

 

 În temeiul Expunerii de motive a Primarului Sectorului 6 şi a 

Raportului de Specialitate al Directorului AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind 

Statutul FunŃionarilor Publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 

corupŃiei; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialiatate ale 

Consiliului Local Sector; 

 Luând act de prevederile H.C.G.M.B. nr. 73/2002 şi Ńinând 

seama de dispoziŃiile cuprinse la art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. 

e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă Ştatul de FuncŃii al AdministraŃiei Şcolilor 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 conform Anexei nr. 3 

care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

 Art. 4. Directorul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 este 

mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul 

sau schimbări de posturi între compartimente, ori de câte ori 

nevoile instituŃiei o cer, cu respectarea numărului total de posturi 

aprobat prin prezenta hotărâre de consiliu atat la funcŃionarii 

publici cât şi la personalul contractual. 

 

 Art. 5. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local Sector 6 

privind aprobarea Organigramei, Ştatului de FuncŃii şi 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al AdministraŃiei 
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Şcolilor Sector 6 îşi încetează valabilitatea de la data intrării în 

vigoare a prezentei Hotărâri. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia Şcolilor Sector 

6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform 

competenŃelor acordate. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 192/11.12.2008 
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ANEXA NR. 2 la H.C.L.S. 6 nr. 192/11.12.2008 
 

STAT DE FUNCłII 
al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

 Clas
a 

Grade prof. şi trepte 
de salariz.   

Nr. 
funcŃii 
publice 

De 
execuŃie 

De 
conducere 

FuncŃii publice 
 Director 

executiv 
I Inspector superior 1 1 

 Director 
executiv adj. 

I Inspector superior 1 1 

 Şef serviciu I Inspector superior 1 5 
 Şef serviciu I Consilier juridic 

superior 1 
1 

Auditor   I Superior 1 3 
Inspector   I Superior 1 14 
Inspector   I Superior 2 3 
Inspector   I Superior 3 1 
Inspector  I Principal 1 2 
Inspector  I Asistent 3 1 
Consilier 
juridic 

 I Asistent 3 1 

Referent 
de sp. 

 II Superior 1 7 

Referent 
de sp. 

 II Superior 2 2 

Referent 
de sp. 

 II Principal 2 1 

Referent   III Superior 1 22 
Referent   III Superior 2 3 
Referent   III Superior 3 2 
Total funcŃii publice (A) 70 
FuncŃii contractual 

De 
execuŃie 

De 
conducere 

Grad 
profesi
onal 

Nivelul studiilor Nr. 
posturi 

 Şef serviciu IA S 1 
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 Şef serviciu IA M 2 
Inspector 
spec. 

 IA S 3 

Inspector 
spec. 

 I S 8 

Inspector 
spec. 

 II S 4 

Inspector 
spec. 

 III S 4 

Consilier 
juridic 

 IIS S 1 

Referent   IA M 7 
Referent   I M 7 
Referent  II M 8 
Referent   III M 6 
Arhivar  I M 1 
Casier  I M 1 
Maistru  I  1 
Muncitor 
calif. 

 I  15 

Muncitor 
calif. 

 II  16 

Total funcŃii contractuale (B) 85 
TOTAL FUNCłII AdministraŃia Şcolilor Sector 6 (A+B) 155 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 



ANEXA NR. 3 

La H.C.L.S 6 nr. 192/11.12.2008 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE AL 

ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 

Capitolul I 

DISPOZIłII GENERALE 

 Art. 1. AdministraŃia Şcolilor Sector 6, a fost înfiinŃată în 

baza Hotărârii Consiliului Local Sector 6, Nr. 122, din 11.09.2003 

şi funcŃionează ca instituŃie cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local Sector 6, pentru a gestiona şi rezolva în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, problemele 

economico-financiare şi tehnice ale unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6. 

 Art. 2. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe 

raza Sectorului 6 : gradiniŃe, şcoli generale, primare, gimnaziale, 

licee, grupuri şcolare, şcoli profesionale, fac parte din domeniul 

public al Sectorului 6 din Municipiul Bucureşti. 

 Art. 3. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are în administrare 

terenurile şi construcŃiile în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile 

de învăŃământ preuniversitar de stat: grădiniŃe, şcoli generale, 

primare şi gimnaziale, şcoli speciale, licee, grupuri şcolare, şcoli 

profesionale  din raza teritorială a Sectorului 6, calitate care îi dă 

dreptul să posede, să folosească şi să dispună de bunurile 

publice în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 
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 Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 preia şi gestionează, 

potrivit legii, studiile de teren, documentaŃiile tehnice, alte 

documente şi evidenŃele necesare pentru identificarea şi 

determinarea stării tehnice (fizice), cărŃile tehnice ale 

construcŃiilor care privesc terenurile şi construcŃiile în care-şi 

desfăşoară activitatea unităŃilor de învăŃământ; documentaŃia 

aceasta constituie proprietate publică locală, se completează şi 

se păstrează de către AdministraŃia Şcolilor Sector 6 pe toată 

durata de existenŃă a obiectelor de construcŃie până la demolarea 

lor; după demolare, aceste documente se predau la arhiva unităŃii 

administrativ teritoriale pentru păstrare. 

 Art. 5. Cheltuielile privind finanŃarea unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 şi ale 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 se asigură din bugetul local, cu 

excepŃia celor care se suportă, conform legii, de la bugetul de 

stat; aceste cheltuieli se execută prin AdministraŃia Şcolilor în 

calitate de ordonator secundar de credite şi Primăria Sector 6 în 

calitate de ordonator principal de credite.  

 Art. 6. UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat sunt, 

conform legii, instituŃii cu personalitate juridică, au calitatea de 

ordonatori terŃiari de credite şi au în folosinŃă gratuită terenurile şi 

construcŃiile în care îşi desfăşoară activitatea, pe baza şi în 

conformitate cu contractele de folosinŃă încheiate cu AdministraŃia 

Şcolilor Sector 6. 

 UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

se denumesc în conŃinutul Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare, unităŃi de învăŃământ. 
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 Art. 7. În afara fondurilor alocate de la bugetul Consiliului 

Local Sector 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va putea primi 

fonduri din partea organizaŃiilor nonguvernamentale române şi 

străine, precum şi din partea unor agenŃi economici cu capital de 

stat sau privat, potrivit legii sponsorizării. 

 Art. 8. AdministraŃia Şcolilor Sector 6, are sediul în 

Bucureşti, Strada Fabricii, Nr. 22, Sector 6. 

 Art. 9. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are cont propriu la 

Trezoreria Statului Sector 6, ştampilă proprie şi sigiliu, iar actele 

întocmite poartă antetul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi vor fi 

semnate de Directorul Executiv. 

 

Capitolul II 

ATRIBUłIILE ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 Art. 10. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are următoarele 

atribuŃii: 

▪ asigură funcŃionalitatea bazei materiale a unităŃilor de 

învăŃământ, dezvoltarea şi protejarea acesteia; 

▪ desfăşoară activităŃi şi studii privind necesarul de construcŃii 

şcolare, de investiŃii, reparaŃii şi modernizări la construcŃiile 

existente şi întocmeşte programul anual de achiziŃii publice; 

▪ stabileşte, pe bază de analiză, priorităŃile în realizarea 

obiectivelor de investiŃii şi a lucrărilor de reparaŃii, refaceri, 

modernizări, repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv şi lucrare, în 

limita fondurilor alocate în bugetul anual, asigurând utilizarea 

raŃională şi eficientă a acestor fonduri; 
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▪ răspunde de planificarea, de executarea la termen şi de calitatea 

lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii şi de recepŃia acestor lucrări, în 

conformitate cu prevederile legale; 

▪ colaborează cu celelalte organe ale administraŃiei de stat, cu 

agenŃi economici cu capital de stat sau privat pentru rezolvarea 

problemelor privind buna funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ 

(spaŃii pentru învăŃământ, cantine, mobilier, dotări, cabinete şi 

laboratoare, combustibili, alimente, materiale de construcŃii, 

rechizite şcolare, etc.); 

▪ asigură inventarierea şi administrarea bunurilor publice din 

unităŃile de învăŃământ, urmărind ca acestea să nu fie înstrăinate 

şi ca darea lor în administrare, închiriere sau folosinŃă gratuită să 

se facă cu respectarea prevederilor legale; 

▪ îndrumă activitatea de apărare împotriva incendiilor, de protecŃie 

a muncii, a structurilor cu atribuŃii în aceste domenii în unităŃile de 

învăŃământ şi la sediul administraŃiei, în conformitate cu 

prevederile legale; 

▪ întocmeşte studii de prefezabilitate, alte faze de proiectare şi 

documentaŃii tehnico-economice pentru lucrări de investiŃii în 

construcŃii şi lucrări de refaceri, reparaŃii, remedieri, consolidări, 

modernizări, inclusiv extinderi sau de desfiinŃare a unor construcŃii, 

în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea prescripŃiilor 

tehnice în vigoare; 

▪ avizează soluŃiile tehnice ale documentaŃiilor tehnico-economice 

întocmite pe bază de contracte de proiectare de alte unităŃi 

specializate;  
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▪ urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale şi ale 

normelor metodologice pentru finanŃarea unităŃilor de învăŃământ; 

▪ asigură ca unităŃile de învăŃământ să-şi fundamenteze cheltuielile 

prevăzute în buget şi în anexele bugetului, pe bază de indicatori 

fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanŃare, 

aplicând măsuri pentru utilizarea cu maximă eficienŃă a bazei 

materiale existente şi a fondurilor, în interesul procesului de 

învăŃământ şi al elevilor; 

▪ urmăreşte şi asigură ca fiecare unitate de învăŃământ să-şi 

întocmească bugetul propriu şi ca întreaga activitate a acesteia să 

se desfăşoare pe baza bugetului aprobat; 

▪ după aprobarea legii bugetului de stat şi repartizarea sumelor pe 

fiecare unitate de învăŃământ prin hotărâre a Consiliului Local 

Sector 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 comunică unităŃilor de 

învăŃământ bugetele aprobate şi asigură ca finanŃarea cheltuielilor 

acestora să se facă în cuantumul şi cu respectarea destinaŃiilor 

aprobate în buget; 

▪ organizează şi desfăşoară concursuri şi examene, în condiŃiile 

legii, pentru ocuparea funcŃiilor şi posturilor vacante din cadrul 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6, pentru întregul personal; 

▪ întocmeşte, la cererea consiliului local sau a organelor centrale 

de specialitate, materiale de analiză şi sinteză, lucrări, planuri şi 

proiecte privitoare la unităŃile de învăŃământ, asigurând exactitatea 

datelor cuprinse în ele; 

▪ gestionează documentaŃiile economice prevăzute la articolul 3, 

completează şi actualizează aceste documente precum şi cărŃile 
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tehnice ale construcŃiilor în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile 

de învăŃământ de stat, conform prevederilor legale; 

▪ îndeplineşte obligaŃiile care revin proprietarului/ administratorului/ 

investitorului cuprinse în legile şi normativele în vigoare privitoare 

la lucrările de investiŃii în construcŃii şi la lucrările de refaceri, 

reparaŃii, remedieri, consolidări, modernizări, inclusiv extinderi sau 

de desfiinŃare a unor construcŃii destinate unităŃilor de învăŃământ; 

▪ accesează fonduri structurale eruropene pentru unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6. 

 AdministraŃia Şcolilor Sector 6 îndeplineşte şi alte atribuŃii 

stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 6.  

 

Capitolul III 

CONDUCEREA ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 Art. 11. Conducerea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 se 

asigură de către Directorul Executiv şi de Directorul Executiv 

Adjunct . 

 În cadrul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 funcŃionează cu 

caracter consultativ Comisia Tehnică a Specialiştilor. 

 

 1. ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV AL 

ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 Art. 12. Directorul Executiv are următoarele atribuŃii 

principale: 

▪ asigură conducerea executivă a AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi 

răspunde de buna funcŃionare a unităŃii în îndeplinirea atribuŃiilor 

care îi revin; în exercitarea acestora, directorul emite decizii; 
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▪ reprezintă AdministraŃia Şcolilor Sector 6 în relaŃiile cu autorităŃile 

publice, cu instituŃiile publice locale şi centrale, cu persoanele 

fizice şi juridice din Ńară şi din străinătate, precum şi în justiŃie; 

▪ răspunde în faŃa consiliului local şi a primarului de întreaga 

activitate a unităŃii şi de îndeplinirea sarcinilor şi atribuŃiilor 

repartizate acesteia şi personalului; 

▪ aprobă rapoartele de specialitate întocmite de comisia tehnică a 

specialiştilor; 

▪ elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi aprobă Regulamentul de 

ordine interioară al unităŃii; 

▪ emite decizii de numire pe post şi de eliberare din funcŃie pentru 

toŃi salariaŃii din unitate, conform legislaŃiei în vigoare; 

▪ exercită funcŃia de ordonator secundar de credite al 

AdministraŃiei Şcolilor şi răspunde de necesitatea, oportunitatea şi 

legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaŃia aprobate prin bugetul propriu; 

▪ răspunde de întocmirea proiectului bugetului propriu al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi al unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 precum şi a contului 

de încheiere a exerciŃiului bugetar, pe care le supune aprobării 

Consiliului Local Sector 6; 

▪ asigură întocmirea listei de investiŃii şi a programului anual de 

achiziŃii publice care se supun aprobării odată cu planul financiar 

anual; 
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▪ asigură organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii şi prezentarea 

la termen a bilanŃurilor contabile şi a conturilor de execuŃie 

bugetară; 

▪ răspunde de corectitudinea încadrării personalului, funcŃionari 

publici sau personal contractual şi de întocmirea la termen a 

statelor lunare de plată a drepturilor salariale ale acestora; 

▪ răspunde de întocmirea, în termenele legale sau în cele fixate de 

primar, a materialelor de analiză şi sinteză solicitate de consiliul 

local sau de organele centrale de specialitate, a celorlalte lucrări, 

planuri şi proiecte, asigurând exactitatea datelor cuprinse în ele; 

▪ urmăreşte ca bunurile publice ale unităŃilor de învăŃământ să nu 

fie înstrăinate şi ca darea lor în administrare, concesionare, 

închiriere sau în folosinŃă gratuită să se facă cu respectarea 

prevederilor legale; asigură ca bunurile aparŃinând unităŃilor de 

învăŃământ şi ale AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 să fie supuse 

inventarierii anuale şi prezintă consiliului local raportul asupra 

situaŃiei gestiunii bunurilor; 

▪ răspunde de respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică în vederea dobândirii 

produselor, lucrărilor şi serviciilor necesare unităŃilor de învăŃământ 

şi AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ răspunde, în calitate de investitor, de executarea lucrărilor de 

investiŃii pentru obiective noi şi a lucrărilor de modernizare, 

modificare, transformare, consolidare şi reparaŃii în condiŃiile de 

calitate, iar ca administrator, de asigurarea urmăririi comportării în 

timp a construcŃiilor, de efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor 

de întreŃinere şi reparaŃii; 
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▪ în situaŃii excepŃionale (calamităŃi naturale, epidemii, etc.), 

propune Inspectoratului Şcolar suspendarea temporară a 

cursurilor şi informează Consiliul Local Sector 6 despre situaŃia 

creată şi măsurile luate; 

▪ răspunde de organizarea activităŃii de apărare împotriva 

incendiilor, de protecŃie a muncii şi de protecŃie civilă în 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi îndrumă structurile cu atribuŃii în 

aceste domenii din unităŃile de învăŃământ; 

▪ urmăreşte şi asigură respectarea normelor de igienă sanitară în 

unităŃile de învăŃământ. 

 Directorul Executiv îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de 

lege sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 6. 

 

 2. ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT AL 

ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 Art. 13. În absenŃa Directorului Executiv, atribuŃiile acestuia 

se exercită de către Directorul Executiv Adjunct, desemnat prin 

decizie a directorului. 

 Art. 14. Directorul Executiv Adjunct are următoarele atribuŃii 

principale: 

▪ asigură respectarea metodelor şi procedurilor stabilite de către 

conducerea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi a reglementărilor în 

vigoare în vederea administrării fondurilor publice în mod 

economic, eficient şi eficace pentru protejarea acestora împortiva 

pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

▪ conduce, organizează, coordonează şi analizează activităŃile 

serviciilor din compartimentul tehnic, cărora le stabileşte atribuŃiile 
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specifice. Prin Compartiment tehnic se înteleg următoarele servicii: 

Serviciul tehnic urmarire şi recepŃie lucrări, Serviciul investiŃii, 

evidenŃa patrimoniului, Serviciul administrativ, Serviciul întreŃinere 

terenuri şi atelier; 

▪ răspunde de respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor 

regulamentului intern de către personalul din compartimentul 

tehnic; 

▪ răspunde de întocmirea şi completarea cu noi atribuŃii a fişei 

postului pentru şefii de serviciu din subordinea sa; 

▪ organizează şi desfăşoară periodic cu şefii de servicii analize ale 

activităŃii şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea în 

totalitate, la termen şi în bune condiŃii a sarcinilor şi atribuŃiilor care 

revin serviciilor tehnice; 

▪ atunci când situaŃiile tehnice o impun, constituie pentru unele 

acŃiuni speciale comisii cu caracter temporar sau permanent, 

cărora le coordonează activitatea în rezolvarea sarcinilor; 

▪ verifică nivelul de însuşire de către şefii de serviciu a prevederilor 

legilor şi normativelor în vigoare referitoare la domeniul de 

activitate, cuprinse în Planul tematic de studiu în vederea 

competenŃei profesionale; stabileşte şi asigură în programul orar 

săptamânal timpul (1-2 ore) pentru pregătire profesională, pentru 

informări şi activităŃi specifice de pregătire; 

▪ întocmeşte aprecierile şi evaluările anuale pentru salariaŃii din 

cadrul serviciilor şi propune directorului aprecieri şi evaluări asupra 

şefilor de servicii; 

▪ repartizează şi deleagă o parte din sarcinile şi atribuŃiile sale, în 

funcŃie de situaŃie, şefilor de servicii ai compartimentului tehnic, 
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corespunzător pregătirii lor profesionale, experienŃei şi aptitudinilor 

lor, verificând periodic buna desfăşurare şi ducere la îndeplinire a 

sarcinilor de către şefii de servicii; 

▪ aplică, în caz de abateri, sancŃiuni cu caracter disciplinar 

personalului din subordine şi propune Directorului Executiv 

acordarea de recompense salariaŃilor conform prevederilor stabilite 

de Regulamentul intern; 

▪ rezolvă, la termenele fixate de Directorul Executiv şi conform 

prevederilor legale, corespondenŃa repartizată; 

▪ întocmeşte şi propune spre aprobare Directorului Executiv 

planificarea concediilor de odihnă pentru salariaŃii din subordine; 

▪ întocmeşte, în termenele legale sau în cele fixate de Directorul 

Executiv, materialele de analiză şi sinteză solicitate de primărie 

sau organe centrale de specialitate, celelalte lucrări, planuri şi 

proiecte, răspunzând de exactitatea datelor cuprinse în ele; 

▪ întocmeşte, în părŃile care privesc compartimentele din 

subordine, lucrările pentru fundamentarea planului financiar anual 

privind execuŃia bugetară; 

▪ asigură buna funcŃionalitate a construcŃiilor unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat din sector şi dezvoltarea acestora, stabilind un 

sistem de relaŃii şi responsabilităŃi în acest domeniu cu directorii de 

unităŃi de învăŃământ şi făcând propuneri, în acest sens, Directorului 

Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ răspunde de desfăşurarea de activităŃi şi studii pentru 

cunoaşterea în detaliu a unităŃilor de învăŃământ, a bazei lor 

didactico-materiale, a necesarului de construcŃii şcolare, de 

investiŃii şi achiziŃii, de lucrări de reaparaŃii şi modernizări la 
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construcŃiile existente, executarea şi recepŃia lucrărilor, propune 

măsuri pentru asigurarea spaŃiului de învăŃământ şi a dotărilor 

necesare în unităŃile de învăŃământ; 

▪ controlează, în mod planificat, independent sau împreună 

reprezentanŃi ai Inspectoratului şcolar, unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat asupra modului de utilizare, păstrare şi 

inventariere a bazei materiale, a întregului patrimoniu al unităŃii, 

asupra modului de organizare a măsurilor de tehnică a securităŃii 

şi de protecŃie a muncii, a măsurilor de pază şi stingerea 

incendiilor; 

▪ răspunde de îndeplinirea responsabilităŃilor prevăzute de 

legislaŃia în vigoare care revin investitorului şi beneficiarului în 

domeniul sistemului calităŃii în construcŃii în etapele de realizare, 

exploatare şi postutilizare ale acestora, prin personalul specializat 

propriu şi/sau colaboratori externi autorizaŃi; 

▪ coordonează şi convoacă în şedinŃe de lucru comisia tehnică a 

specialiştilor al carei presedinte este ori de cate ori situatiile o 

impun sau la dispoziŃia Directorului Executiv; 

▪ răspunde de organizarea Ńinerii evidenŃei şi stabilirii priorităŃilor 

privind lucrările de întreŃinere, de refacere, de modernizare şi de 

investiŃii pentru obiective noi făcând propuneri pentru cuprinderea 

lor în bugetele şi programele anuale; 

▪ întocmeşte prin serviciile de specialitate programul anual al 

achiziŃiilor publice de lucrări pe care AdministraŃia Şcolilor Sector 6, 

în calitate de autoritate contractantă, intenŃionează să le atribuie în 

decursul anului bugetar următor, în funcŃie de anticipările cu privire 

la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual; 
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▪  participă la întocmirea documentaŃiilor tehnico-economice cerute 

de lege care preced programul anual de achiziŃii (estimarea 

valorilor contractelor, documentaŃia pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei, fişa de date a achiziŃiei, caietele de sarcini, 

teme de proiectare etc.); 

▪ răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităŃilor pentru 

recepŃia lucrarilor de construcŃii şi instalaŃiile aferente acestora din 

unităŃile de învăŃământ preuniversitar; 

▪ participă şi propune specialişti din subordine la aplicarea 

procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică, în 

vederea dobândirii, definitive sau temporare, a produselor, 

lucrărilor sau serviciilor necesare pentru unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar. 

 Directorul Executiv Adjunct îndeplineşte şi alte atribuŃii 

prevăzute de lege, de Directorul Executiv sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Local Sector 6. 

 

 3. ATRIBUłIILE COMISIEI TEHNICE A SPECIALIŞTILOR 

 Art. 15. Comisia tehnică a specialiştilor este compusă din 

salariaŃii cu studii superioare din compartimentul tehnic şi serviciul 

financiar şi când este cazul consultanŃi externi cu experienŃă, 

aceasta întrunindu-se în şedinŃe ori de câte ori este convocată de 

Directorul Executiv. 

 Art. 16. Directorul Executiv Adjunct este presedintele de 

drept al Comisiei tehnice a specialistilor, iar secretarul acestei 

comisii este şeful Serviciului InvestiŃii, EvidenŃa Patrimoniului. 

Secretarul comisiei asigura continuitatea activităŃii acesteia precum 
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şi întocmirea şi evidenŃa documentelor şi avizelor analizate de 

comisie. 

 Art. 17. Membrii comisiei tehnice sunt numiŃi prin decizia 

Directorului Executiv pe o perioadă de un an de zile în luna 

ianuarie a fiecărui an.  

 Art. 18. Atunci când situaŃiile impun aportul consultantilor 

externi, Directorul Executiv emite o noua decizie privind specialistii 

care se alatură comisiei tehnice deja constituite precum şi 

termenul şi modul de lucru în care îşi va desfăşura activitatea 

comisia astfel constituită. 

 Art. 19. Comisia tehnică a specialiştilor are următoarele 

atribuŃii: 

▪ avizează şi propune spre aprobare studiile de prefezabilitate, alte 

faze de proiectare şi documentaŃii tehnico-economice întocmite în 

unitate; 

▪ analizează şi avizează studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, 

alte faze de proiectare şi documentaŃii tehnico-economice pentru 

lucrări de investiŃii (contruire, reconstruire, consolidare) în 

construcŃii şi instalaŃiile aferente şi pentru lucrări de modificare, 

extindere, schimbare de destinaŃie sau de reparare a construcŃiilor 

de orice fel, precum şi a instalaŃiilor eferente; 

▪ propune spre aprobare aceste studii conducerii AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6, Consiliului Local Sector 6 sau celorlalte organe 

centrale, în conformitate cu prevederile legale privind limitele 

valorice de competenŃă; 
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▪ avizează soluŃiile tehnice ale documentaŃiilor tehnico-economice 

întocmite pe bază de contract de proiectare de alte unităŃi 

specializate; 

▪ avizează soluŃiile tehnice pentru lucrările de întreŃinere şi reparaŃii 

care nu necesită un proiect de specialitate; 

▪ analizează şi propune priorităŃile în executarea lucrărilor de 

reparaŃii şi investiŃii; 

▪ stabileşte planul tematic de studiu a legilor şi normativelor în 

vigoare, referitoare la domeniul de activitate privind lucrările de 

construcŃii şi propune spre aprobare ori de câte ori se impune 

acest plan; 

▪ avizează soluŃiile tehnice repartizate spre analiză de directorul 

unităŃii. 

 Art. 20. La sfârşitul fiecărei şedinŃe a comisiei tehnice sau ori 

de câte ori situaŃiile o impun, şeful Serviciului Financiar Buget 

(care este membru obligatoriu al acestei comisii) va întocmi 

referate de opozabilitate privind costurile estimate ale respectivelor 

proiecte pe care le va supune spre aprobare Directorului Executiv. 

 

Capitolul IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 Art. 21. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are următoarea 

structură organizatorică: 

1. Serviciul accesare fonduri structurale şi control 

2. Serviciul contabilitate, salarizare  

3. Serviciul financiar, buget  

4. Serviciul licitaŃii şi urmărire contracte  
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5. Serviciul juridic, resurse umane 

6. Compartimentul audit 

7. Serviciul tehnic, urmărire şi recepŃie lucrări 

8. Serviciul investiŃii, evidenŃa patrimoniului 

9. Serviciul administrativ  

10. Serviciul întreŃinere terenuri şi atelier 

 Art. 22. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are un Director 

Executiv Adjunct care îşi desfăşoară activitatea în subordinea 

Directorului Executiv şi răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor care 

revin serviciilor şi compartimentului audit pe care le coordonează. 

 Serviciul accesare fonduri structurale şi control, Serviciul 

contabilitate, salarizare, Serviciul financiar-buget, Serviciul licitaŃii 

şi urmărire contracte, Serviciul juridic, resurse umane, 

Compartimentul audit se află în subordinea Directorului Executiv, 

celelalte aflându-se în subordinea Directorului Executiv Adjunct. 

 Directorul Executiv Adjunct răspunde în faŃa Directorului 

Executiv şi a organelor de control pentru activitatea proprie, 

conform fişei postului elaborată de Directorul Executiv. 

 

 1. SERVICIUL ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI 

CONTROL 

 Art. 23. Serviciul Accesare Fonduri Structurale şi Control are 

următoarele atribuŃii specifice : 

▪ întocmeşte proiecte pentru atragerea de fonduri structurale 

europene;  

▪ face demersurile pentru accesarea şi implementarea unor 

proiecte finanŃate sau cofinanŃate din fonduri structurale europene; 
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▪ întocmeşte cereri de finanŃare şi proiecte în scopul obŃinerii de 

fonduri nerambursabile; 

▪ identifică programe şi oportunităŃi de finanŃare, de creditare şi alte 

modalităŃi de găsire a mijloacelor financiare necesare punerii în 

practică a proiectelor propuse de conducerea AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

▪ stabileşte legatura cu organizaŃii guvernamentale şi 

neguvernamentale şi monitorizează activitatea acestora în scopul 

creerii de parteneriate în vederea soluŃionării unor proiecte şi 

programe concrete de dezvoltare comunitară locală;  

▪ întocmeşte caiete de sarcini în vederea contractării studiilor de 

fezabilitate şi alte studii tehnico economice ce se impun la 

proiectele în cauză; 

▪ selectează şi evaluează furnizorii înaintea realizării unor relaŃii 

contractuale cu aceştia; 

▪ urmăreşte derularea convenŃiilor şi proiectelor pentru atragerea 

fondurilor structural europene; 

▪ participă la programele naŃionale de asistenŃă tehnică cu 

finanŃare externă; 

▪ participă la schimburi de experienŃă cu diverşi specialişti din 

domeniu; 

▪ organizează şi participă la conferinŃe de lucru pe teme specifice 

domeniului de activitate în condiŃiile legii; 

▪ întocmeşte materiale informative privind activitatea serviciului de 

accesare fonduri structurale către Primarul Sectorului 6, Consiliul 

Local Sector 6 si Directorul Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 

6; 
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▪ participă, împreună cu specialişti din alte compartimente, la 

realizarea unor studii în vederea identificării de soluŃii pentru 

dezvoltarea, la standarde europene a AdministraŃiei Şcolilor Sector 

6 şi a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6; 

▪ controlează şi verifică modul de cunoaştere, aplicare şi 

respectare a legislaŃiei în vigoare, a hotărârilor a Consiliului Local 

Sector 6, a dispoziŃiilor Primarului Sector 6, a deciziilor Directorului 

Executiv al AdministraŃiei Scolilor Sector 6, precum şi executarea 

prevederilor acestora de salariaŃii instituŃiei; 

▪ execută deciziile Directorului Executiv al AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6 privind efectuarea acŃiuniilor de control şi propune 

modalităŃi de soluŃionare pentru cazurile repartizate; 

▪ colaborează cu celelalte servicii/compartimente sau, după caz, 

cu reprezentanŃii organelor şi instituŃiilor cu atribuŃiuni în domeniu 

pentru punerea în executare a deciziilor Directorului Executiv al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ urmăreşte modul în care unităŃile de învăŃământ preuniversitar de 

stat de pe raza Sector 6 îndeplinesc prevederile Hotărârilor 

Consiliului Local Sector 6, dispoziŃiile Primarului Sectorului 6 şi 

deciziile Directorului Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăŃirea sistemului de 

relaŃii funcŃionale din cadrul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 

Sectorului 6, delimitarea competenŃelor şi responsabilităŃilor 

acestora, precum şi creşterea calităŃii serviciilor unităŃilor în cauză; 
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▪ întocmeşte, la solicitarea Directorului Executiv al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6, rapoarte de serviciu, note, referate şi sinteze, 

răspunsuri către diferite servicii, unităŃi de învăŃământ, agenŃi 

economici etc.; 

▪ serviciul accesare fonduri structurale şi control îndeplineşte şi 

alte sarcini şi atribuŃii stabilite de Directorul Executiv în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 

 Documente care se elaborează de către Serviciul Accesare 

Fonduri Structurale si Control  

▪ rapoarte de specialitate cu privire la activitatea serviciului; 

▪ rapoarte de activitate cu privire la activităŃile serviciilor 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ rapoarte periodice sau ori de câte ori se impun cu privire la misiunile 

de control efectuate la AdministraŃia Şcolilor Sector 6 şi unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6; 

▪ planuri de măsuri ce trebuie aplicate şi implementate de serviciile 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 pe linie tehnică şi 

economică;  

▪ adrese, notificări către furnizorii cu care AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 are relaŃii contractuale; 

▪ elaborarea programului anual de achiziŃii publice pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelalte compartimente 

şi servicii din cadrul instituŃiei şi din partea unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6; 
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 LegislaŃia utilizată de către Serviciul Accesare Fonduri 

Structurale şi Control  

▪ Legea Nr. 339/2007 – privind promovarea aplicării strategiei de 

management de proiect la nivelul unităŃilor administrativ teritoriale, 

judeŃene şi locale; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 457/2008 – privind cadrul instituŃional 

de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale; 

▪ Ordin Nr. 2241/2008 –  pentru aprobarea listelor de cheltuieli 

eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul operaŃiunii 3.1.4 

"SusŃinerea conectării şcolilor la broadband" din domeniul major de 

intervenŃie 3.1 "SusŃinerea utilizării tehnologiei informaŃiei şi 

comunicaŃiilor" şi în cadrul operaŃiunilor din domeniul major de 

intervenŃie 3.2 " Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor 

publice electronice", axa prioritară 3 "Tehnologia informaŃiei şi 

comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul 

Programului operaŃional sectorial "Creşterea competitivităŃii 

economice" (POS CCE) 2007 – 2013; 

▪ H.C.L. 122/11.09.2003 – cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 

 2. SERVICIUL CONTABILITATE, SALARIZARE 

 Art. 24. Reprezintă organul specializat al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 prin care se realizează contabilizarea veniturilor şi 

cheltuielilor instituŃiei în conformitate cu prevederile legii. 

 Serviciul contabilitate, salarizare are următoarele atribuŃii: 
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▪ urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistemică, prelucrarea şi 

păstrarea informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială şi 

rezultatele obŃinute, atât pentru necesităŃile proprii, cât şi în relaŃiile 

cu băncile şi organele fiscale; 

▪ asigură controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al 

procedeelor de prelucrare utilizate precum şi exactitatea datelor 

contabile furnizate; 

▪ răspunde de respectarea planului de conturi general, modelelor 

registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi 

normelor metodologice emise de Ministerul FinanŃelor, privind 

întocmirea şi utilizarea acestora; 

▪ întocmeşte balanŃe de verificare; 

▪ întocmeşte darea de seamă contabilă, contul de execuŃie 

bugetară, anexe şi rapoarte explicative; 

▪ întocmeşte evidenŃe contabile şi sintetice a clădirilor unităŃilor de 

învăŃământ, precum şi calculul amortizării acestora; 

▪ întocmeşte centralizatoare privind cheltuielile de personal şi 

bursele acordate elevilor din unităŃile de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 6; 

▪ efectuează analiza economico-financiară, punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii 

fondurilor băneşti; 

▪ urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în 

limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6; 

▪ asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 
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▪ organizează evidenŃa de gestiune; 

▪ pe baza dărilor de seama trimestriale, analizează şi vizează 

contul execuŃiei de casă a bugetelor unităŃilor de învăŃământ şi 

întocmeşte contul de execuŃie centralizat, anexă la darea de 

seamă ce se încheie; 

▪ verifică, analizează si centralizează dările de seamă contabilă 

anuale primite de la unităŃile de învăŃământ şi întocmeşte bilanŃul, 

anexele la bilanŃ si raportul la darea de seamă anuală, şi îl supune 

analizei aprobării ordonatorului principal de credite; 

▪ organizează contabilitatea veniturilor pe surse de venituri, 

conform titlurilor capitolelor şi subcapitolelor din clasificaŃia 

bugetară, precum şi pe plătitori; 

▪ conduce contabilitatea plăŃilor efectuate din credite deschise sau 

repartizate pe capitole şi subcapitole, iar în cadrul acestora, pe 

categorii de cheltuieli; 

▪ organizează in mod distinct, pe structura clasificaŃiei economice, 

contabilitatea sintetică şi analitică a plăŃilor de casa şi cheltuielilor 

efective, potrivit clasificării bugetare şi bugetului aprobat; 

▪ organizează activitatea privind efectuarea inventarierii 

patrimoniului în conformitate cu Normele elaborate de Ministerul 

FinanŃelor; 

▪ urmăreşte ca înregistrarea cheltuielilor, indiferent de sursa din 

care au fost efectuate, să se facă pe baza documentelor 

justificative, aprobate de controlul financiar preventiv şi aprobate 

de ordonatorul secundar de credite; 

▪ organizează controlul permanent privind operaŃiunile economice 

efectuate; 
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▪ asigură elaborarea, testarea şi adoptarea programelor de 

aplicaŃii, actualizarea lor conform cerinŃelor specifice sau impuse 

prin reglementari legale; 

▪ asigură raŃionalizarea şi perfecŃionarea sistemelor informatice, 

participând la crearea sistemului informaŃional; 

▪ asigură monitorizarea cheltuielilor de personal lunar, trimestrial şi 

anual, pe funcŃionari publici, personal contractual şi unităŃile de 

învăŃământ (65); 

▪ asigură întreŃinerea echipamentelor de calcul, a echipamentelor 

periferice şi auxiliare din dotare; 

▪ colaborează şi sprijină serviciile funcŃionale pentru pregătirea şi 

derularea investiŃiilor referitoare la implementare şi adaptarea 

sistemului informaŃional; 

▪ execută programe de pregătire şi perfecŃionare profesională a 

cadrelor; 

▪ propune şi colaborează la elaborarea unor proiecte de hotărâri în 

domeniul contabil; 

▪ operează pe P.C. toate actele şi documentele elaborate 

referitoare la activitatea proprie. 

 Serviciul contabilitate, salarizare îndeplineşte şi alte sarcini 

şi atribuŃii stabilite de Directorul Executiv în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

 

 Documente care se elaborează de către Serviciul 

contabilitate, salarizare 

▪ proiectul de hotărâre pentru aprobarea execuŃiei bugetare; 

▪ dare de seamă anuală şi dări de seamă trimestriale; 
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▪ execuŃia bugetară lunară; 

▪ întocmirea fişelor fiscale anuale; 

▪ reevaluarea mijloacelor fixe; 

▪ amortizarea mijloacelor fixe; 

▪ întocmirea situaŃiei salariilor pe dischetă pentru bancă; 

▪ întocmirea contractelor de garanŃie pentru gestionar şi virarea 

acestora în cont; 

▪ întocmirea situaŃiilor contabile şi statistice, ca urmare a 

solicitărilor compartimentelor specializate din cadrul Primăriei 

Sector 6; 

▪ completarea şi predarea la AdministraŃia Şcolilor Sector 6 a 

DeclaraŃiei Nr. 102 - contribuŃii sociale; 

▪ întocmirea fluturaşiilor pentru salarii şi distribuirea acestora 

salariaŃiilor; 

▪ darea de seamă statistică lunară referitoare la salarii; 

▪ darea de seamă semestrială privind numărul de personal pe 

categorii de încadrare şi a salariilor; 

▪ centralizatoare privind cheltuielile de personal şi burse pentru 

elevii din unităŃile de învăŃământ de pe raza Sectorului 6; 

▪ evidenŃe contabile şi sintetice a clădirilor unităŃilor de învăŃământ; 

▪ situaŃii statistice privind personalul angajat (S1, S2, S3); 

▪ centralizatoare şi evidenŃa cont 5004 extrabugetar de la unităŃile 

de învăŃământ; 

▪ declaraŃii lunare de reŃinere şi virare a CAS, fond de sănătate şi 

fond de şomaj; 

▪ stat de salarii lunar pentru salariaŃii AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

şi colaboratori; 
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▪ state de plată pentru concedii de odihnă şi medicale; 

▪ state de plată pentru plata orelor suplimentare şi a primelor; 

▪ stat de plată pentru calculul premiului anual acordat în luna 

decembrie; 

▪ adeverinŃe privind drepturile salariale şi concediile medicale; 

▪ note contabile pentru drepturile şi obligaŃiile salariale şi evidenŃa 

acestora în fişe de cont pentru operaŃii diverse; 

▪ fişe pentru evidenŃa acordării ajutoarelor sociale şi a 

indemnizaŃiilor de naştere; 

▪ state de plată pentru ajutoarele sociale şi indemnizaŃii de naştere; 

▪ note contabile pentru fiecare document în parte; 

▪ elaborarea lunară a balanŃelor de verificare; 

▪ evidenŃa analitică a soldurilor la conturile de furnizori, creditori, 

debitori şi urmărirea lichidării acestora; 

▪ depunerea şi ridicarea garanŃiilor depuse de către gestionar şi 

casier la C.E.C; 

▪ evidenŃa pe conturi analitice a garanŃiilor depuse de către 

gestionar şi casier referitoare la C.E.C. 

 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul contabilitate, salarizare 

▪ Ordinul MFP Nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata 

cheltuielilor instituŃiilor publice; 

▪ Legea Nr. 84/1995 - a învăŃământului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Legea Nr. 82/1991 - a contabilităŃii cu modificările şi completările 

ulterioare; 



 

83 

 

▪ Legea Nr. 86/2008 - privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului Nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

contabilităŃii Nr. 82/1991; 

▪ Legea Nr. 259/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii 

contabilităŃii Nr. 82/1991; 

▪ Legea Nr. 500/2002 - privind finanŃele publice; 

▪ Legea Nr. 273/2006 - privind finanŃele publice locale; 

▪ Legea Nr. 35/2007 - privind creşterea siguranŃei în unităŃile de 

învăŃământ; 

▪ Legea Nr. 200/2006 - privind constituirea şi utilizarea fondului de 

garantare pentru plata creanŃelor salariale; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1850/2006 - pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 200/2006 privind 

constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata 

creanŃelor salariale; 

▪ Legea Nr. 215/2001 - privind administraŃia publică locală; 

▪ Legea Nr. 554/2004 - privind contenciosul administrativ; 

▪ Legea Nr. 262/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ Nr. 554/2004; 

▪ Legea Nr. 154/1998 - privind sistemul de stabilire a salariilor de 

baza în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care 

ocupă funcŃii de demnitate publică; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1860/2006 - privind drepturile şi 

obligaŃiile personalului autorităŃilor şi instituŃiilor publice pe 

perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităŃii, în interesul serviciului; 
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▪ Hotărârea Guvernului Nr. 775/1998 - privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază 

între limite şi a normelor de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale pentru personalul angajat în structurile administraŃiei 

publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 157/1999 - pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 

salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a 

performanŃelor profesionale individuale pentru personalul angajat 

în structurile administraŃiei publice locale şi în serviciile publice din 

subordinea acestora, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 

775/1998; 

▪ Norme Metodologice privind finanŃarea investiŃiilor publice prin 

Trezoreria Statului; 

▪ Ordinul Nr. 428/2007 - pentru aprobarea Precizărilor privind 

inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; 

▪ OrdonanŃa Nr. 9/2008 - pentru modificarea OrdonanŃei 

Guvernului 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 

alte drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale 

care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 

modificări prin Legea Nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor 

creşteri salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008; 

▪ OrdonanŃa Nr. 10/2008 - privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului Nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
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salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

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, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi special; 

▪ Legea Nr. 388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008; 

▪ Legea Nr. 387/2007 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2008; 

▪ Legea Nr. 42/1990 - privind cinstirea eroilor căzuŃi în revoluŃie; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 2139/2004 - pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcŃionare 

a mijloacelor fixe; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 51/1996 - privind aprobarea 

Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalaŃii tehnice şi a punerii în funcŃiune; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 22/2002 - privind executarea 

obligaŃiilor de plată ale instituŃiilor publice stabilite prin titluri 

executorii; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 105/2007 - privind stabilirea valorii de 

intrare a mijloacelor fixe; 

▪ Legea Nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 538/2001 - privind Norme Metodologice 

pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat; 
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▪ Ordinul Nr. 1487/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituŃiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial; 

▪ Ordinul Nr. 1565/2003 - pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea 

Nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice 

Nr. 1.235/2003; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 831/1997 - pentru aprobarea modelelor 

formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a 

normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 25/2003 - pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei Guvernului Nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei 

publice şi instituŃiile publice; 

▪ Legea Nr. 180/2003 - privind respingerea OrdonanŃei Guvernului 

Nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile 

publice; 

▪ Legea Nr. 154/2004 - privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

Nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile 

publice; 
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▪ O.U.G. Nr. 148/2005 - privind susŃinerea familiei în vederea 

creşterii copilului;  

▪ O.U.G. Nr. 196/2005 - privind fondul pentru mediu; 

▪ Ordinul Nr. 1917/2005 al Ministrului FinanŃelor Publice - pentru 

aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, planul de conturi 

pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia; 

▪ H.C.L. Nr. 180/26.04.2007 - privind acordarea unei recompense 

băneşti pentru personal didactic şi didactic auxiliar care ies la 

pensie la limita de vârstă şi care în ultimii 3 ani au avut calificativul 

„foarte bine” şi a activat în unităŃile de învăŃământ din Sectorul 6; 

▪ H.C.L. Nr.122/11.09.2003 - cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate.  

 

 3. SERVICIUL FINANCIAR, BUGET 

 Art. 25. Reprezintă organul specializat al AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 prin care se realizează analiza veniturilor şi 

cheltuielilor instituŃiei în conformitate cu prevederile legii. 

  Serviciul financiar, buget are următoarele atribuŃii: 

▪ exercită prin şeful serviciului financiar-buget sau a persoanelor 

împuternicite de acesta, controlul financiar preventiv; 

▪ efectuează analiza economico-financiară, punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii 

fondurilor băneşti; 
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▪ urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în 

limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6; 

▪ propune spre aprobare proiectul de buget Consiliului Local Sector 6;  

▪ propune proiectul de buget cu finanŃare din surse proprii (donaŃii, 

sponsorizări); 

▪ organizează controlul permanent privind operaŃiunile economice 

efectuate; 

▪ analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 

▪ organizează şi exercită controlul financiar de gestiune în 

conformitate cu prevederile legale.  

▪ analizează şi centralizează solicitările de credite formulate de 

unităŃi, întocmeşte cererea de deschidere a creditelor şi a notelor 

fundamentare a deschiderilor solicitate, iar după aprobare le 

transmite la Trezoreria Sectorului 6; 

▪ întocmeşte în baza cererilor unităŃilor, rapoarte privind virările de 

credite bugetare, cu respectarea prevederilor legale, şi le supune 

ordonatorului principal de credite; 

▪ comunică unităŃilor după aprobare virările efectuate; 

▪ trimestrial, analizează execuŃia de casă a bugetului; 

▪ Ńine evidenŃa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi 

utilizate, conform normelor metodologice în vigoare; 

▪ organizează controlul financiar preventiv la nivelul AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

▪ urmăreşte şi propune măsuri cu privire la modul de efectuare a 

cheltuielilor din fondurile publice; 
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▪ asigură stabilirea, evidenŃa, urmărirea, controlul şi raportarea 

creditelor primite; 

▪ urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în 

limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6; 

▪ organizează controlul permanent privind operaŃiunile economice 

efectuate; 

▪ asigură elaborarea, testarea şi adoptarea programelor de 

aplicaŃii, actualizarea lor conform cerinŃelor specifice sau impuse 

prin reglementări legale; 

▪ asigură raŃionalizarea şi perfecŃionarea sistemelor informatice, 

participând la crearea sistemului informaŃional; 

▪ asigură decontarea cheltuielilor Administratiei Scolilor Sector 6; 

▪ verifică şi centralizează bugetele unităŃilor de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6; 

▪ propune şi colaborează la elaborarea unor proiecte de hotărâri în 

domeniul financiar contabil; 

▪ asigură întreŃinerea echipamentelor de calcul, a echipamentelor 

periferice şi auxiliare din dotare; 

▪ colaborează şi sprijină serviciile funcŃionale pentru pregătirea şi 

derularea investiŃiilor referitoare la implementare şi adaptarea 

sistemului informaŃional; 

▪ în faza de elaborare a proiectului de buget, solicită şi 

centralizează propunerile primite de la unităŃile de învăŃământ 

subordonate, analizează împreună cu celelalte servicii, structura 

cheltuielilor bugetare şi face propuneri de finanŃare a programelor 

de investiŃii şi dotări; 
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▪ întocmeşte proiectul de buget centralizat al AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6 şi propune argumente de susŃinere şi însuşire a acestuia 

de către ordonatorul principal de credite, după aprobarea 

bugetului, transmite indicatorii aprobaŃi unităŃilor de învăŃământ 

subordonate;  

▪ coordonează din punct de vedere financiar-contabil toate 

activităŃile de investiŃii; 

▪ operează pe P.C. toate actele şi documentele elaborate 

referitoare la activitatea proprie. 

 Serviciul financiar, buget îndeplineşte şi alte sarcini şi 

atribuŃii stabilite de Directorul Executiv în conformitate cu 

prevederile legislaŃiei în vigoare. 

 

 

 Documente care se elaborează de către Serviciul financiar 

buget 

▪ proiecte de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi a rectificărilor anuale; 

▪ proiecte de buget de perspectivă; 

▪ bugetul propriu al Administratiei Scolilor Sector 6; 

▪ execuŃia bugetară lunară, trimestrială şi anuală; 

▪ liste de investiŃii pe capitole de cheltuieli; 

▪ cereri de admitere la finanŃare pe fiecare obiectiv în parte; 

▪ ordine de plată pentru facturile de investiŃii şi completarea 

anexelor care le însoŃesc la trezorerie; 

▪ registrul zilnic de casă; 
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▪ dispoziŃii de plată pentru casierie pentru ordine de deplasare sau 

referate de necesitate aprobate pentru cheltuieli materiale; 

▪ foi de vărsământ pentru impozite şi taxe; 

▪ ordine de plată pentru sume datorate furnizorilor şi bugetului de stat; 

▪ raport lunar, trimestrial şi anual privind activitatea de control 

financiar preventiv. 

 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul financiar buget 

▪ Legea Nr. 84/1995 - a învăŃământului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Legea Nr. 82/1991 - a contabilităŃii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Legea Nr. 500/2002 - privind finanŃele publice; 

▪ Legea Nr. 215/2001 - privind administraŃia publică locală; 

▪ Legea Nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale; 

▪ Legea Nr. 388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008; 

▪ Legea Nr. 387/2007 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2008; 

▪ Legea Nr. 35/2007 - privind creşterea siguranŃei în unităŃile de 

învăŃământ; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 538/2001 - privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat; 

▪ Legea Nr. 713/2001 - privind modificarea Legii învăŃământului; 
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▪ Legea Nr. 154/1998 - privind sistemul de stabilire a salariilor de 

baza în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care 

ocupă funcŃii de demnitate publică; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 775/1998 - privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază 

între limite şi a normelor de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale pentru personalul angajat în structurile administraŃiei 

publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 693/2008 - pentru completarea anexei 

nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea 

acŃiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi 

limitelor pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri publice; 

▪ Legea Nr. 86/2008 privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului Nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

contabilităŃii Nr. 82/1991; 

▪ Ordinul Nr. 2293/2007 pentru aprobarea modelului şi conŃinutului 

fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii; 

▪ O.U.G. Nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul 

finanŃelor publice; 

▪ Ordinul Nr. 1563/2008 - pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau 

la baza unei alimentaŃii sănătoase pentru copii şi adolescenŃi; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 157/1999 - pentru modificarea si 

completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 

salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a 

performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat 

în structurile administraŃiei publice locale şi în serviciile publice din 
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subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 

775/1998; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 - privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

▪ Legea Nr. 337/2006 - prin care a fost aprobată cu modificări 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 71/2007 - pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1660/2006 - pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii; 
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▪ Ordinul Nr. 155/2006 - privind aprobarea Ghidului pentru 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 

▪ Ordinul Nr. 1487/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituŃiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial; 

▪ Ordinul Nr. 1565/2003 - pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului Nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea 

Nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice 

Nr. 1.235/2003; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 831/1997 - pentru aprobarea modelelor 

formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a 

normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 25/2003 - pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei Guvernului Nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei 

publice şi instituŃiile publice; 

▪ Legea Nr. 180/2003 - privind respingerea Ordonantei Guvernului 

Nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile 

publice; 

▪ Legea Nr. 84/2003 - pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului Nr. 119/1999 privind auditul public intern şi 

controlul financiar preventiv; 
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▪ Ordinul Nr. 1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor 

instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale; 

▪ Ordinul Nr. 555/2003 - privind modificarea şi completarea 

Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice Nr. 618/2002 pentru 

aprobarea precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul 

public al statului; 

▪ Ordinul Nr. 58/2003 - pentru aprobarea normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea evidenŃei contabile în partidă 

simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil 

în conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului Nr. 7/2001 

privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea Nr. 

493/2002, cu modificările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 45/2003 - pentru aprobarea 

inventarelor bunurilor din domeniul public al statului; 

▪ Ordinul Nr. 618/2002 - pentru aprobarea inventarelor bunurilor 

din domeniul public al statului; 

▪ Norme Metodologice privind finanŃarea investiŃiilor publice prin 

Trezoreria Statului; 

▪ Legea Nr. 42/1990 - privind cinstirea eroilor căzuŃi în revoluŃie; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 51/1996 - privind aprobarea 

Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de montaj utilaje, 

echipamente, instalaŃii tehnice şi a punerii în funcŃiune; 

▪  Legea Nr. 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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▪ Ordinul Nr. 246/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru 

Trezoreria Statului (OPT); 

▪ Ordinul Nr. 86/2005 - pentru reglementarea datei plăŃii salariilor la 

instituŃiile publice; 

▪ H.C.L. Nr. 122/11.09.2003 - cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor, Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 3. SERVICIUL LICITAłII ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

 Art. 26. Serviciul licitaŃii şi urmărire contracte are 

următoarele atribuŃii: 

▪ elaborarea programului anual de achiziŃii publice pe baza 

necesităŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelalte compartimente 

din cadrul instituŃiei; 

▪ elaborarea documentelor de atribuire şi a documentaŃiei de 

concurs în cazul concursului de soluŃii; 

▪ îndeplinirea obligaŃiilor referitoare la publicitate astfel cum sunt 

prevăzute în O.U.G. Nr. 34/2006 (publicarea în SEAP, Monitorul 

Oficial, Jurnalul Uniunii Europene etc.); 

▪ aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 

▪ constituirea şi păstrarea dosarului achiziŃiei publice în termenele 

stabilite; 

▪ urmărirea respectării principiilor şi procedurilor pentru atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, în vederea dobândirii, definitive 

sau temporare, a produselor, lucrărilor sau serviciilor necesare 
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pentru unităŃile de învăŃământ şi pentru AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6, în conformitate cu prevederile legale; 

▪ organizează analize de ofertă, şi licitaŃiile privind spaŃiile ce pot fi 

închiriate în conformitate cu prevederile legale şi face propunerile 

de validare a rezultatelor; 

▪ întocmeşte modelul de contracte cadru ce vor fi încheiate de 

Administratia Scolilor Sector 6 în urma validării procedurilor de 

achiziŃie publică; 

▪ întocmeşte modelul contractului de folosinŃă pentru unităŃile de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi orice 

alte modele de contracte necesare bunei desfăşurări a activităŃii 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 ; 

▪ întocmeşte contractul de medicină a muncii pe instituŃie pentru 

toŃi salariaŃii AdministraŃiei Şcolilor Sector 6, în conformitate cu 

legislaŃia în vigoare; 

▪ întocmeşte contractele de furnizare şi le transmite 

compartimentului financiar în vederea urmăririi derulării acestora; 

▪ asigură condiŃiile pentru ca orice furnizor de produse, executant 

de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naŃionalitate, să 

aibă dreptul de a deveni, în condiŃiile legii, contractant. 

▪ asigură eficienŃa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea 

sistemului concurenŃial şi a criteriilor economice pentru atribuirea 

contractului de achiziŃie publică; 

▪ asigură transparenŃa, respectiv punerea la dispoziŃie tuturor celor 

abilitaŃi a informaŃiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru 

atribuirea contractului de achiziŃie publică; 
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▪ asigură tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod 

nediscriminatoriu a criteriilor de selecŃie şi a criteriilor pentru 

atribuirea contractului de achiziŃie publică, astfel încât orice 

furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii 

să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

▪ asigură confidenŃialitatea, respectiv garantarea protejării 

secretului comercial şi a proprietăŃii intelectuale a ofertantului; 

▪ întocmeşte împreună cu şef Serviciu financiar buget proiecte de 

hotărâri ale Consiliului Local Sector 6, privind tarifele minime de 

închiriere a spaŃiilor şi terenurilor din incinta unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6; 

▪ organizează efectuarea studiului pieŃei şi constituirea bazei de 

date cu privire la furnizori, executanŃi sau prestatori, al căror obiect 

de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau 

serviciilor pe care AdministraŃia Şcolilor Sector 6 intenŃionează să 

le achiziŃioneze; 

▪ întocmeşte şi păstrează dosarul achiziŃiei publice pentru fiecare 

contract de achiziŃie publică atribuit de AdministraŃia Şcolilor 

Sector 6 pe toată durata în care contractul produce efecte juridice; 

▪ întocmeşte, după încheierea contractelor de achiziŃie publică, 

rapoartele, fişele şi documentele care trebuie înaintate, conform 

prevederilor legale, la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

Municipiului Bucureşti şi la M.L.P.T.L.; 

▪ redactează prin operare pe P.C. toate actele şi documentele care 

se referă la activitatea proprie; 
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 Serviciul licitaŃii şi urmărire contracte îndeplineşte şi alte 

sarcini si atribuŃii stabilite de Directorul Executiv în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

 

 Documente care se redactează de către Serviciul licitaŃii şi 

urmărire contracte 

▪ documente pentru desfăşurarea licitaŃiilor (redactarea anunŃurilor 

publicitare, referat pentru aprobarea publicării anunŃului, etc.); 

▪ rapoarte de specialitate cu privire la activitatea serviciului; 

▪ hotărâri de adjudecare a licitaŃiilor; 

▪ proiecte de hotărâri de consiliu; 

▪ comunicările participanŃilor la licitaŃii; 

▪ redactarea contractelor de proiectare, de execuŃie şi consultanŃă, 

redactarea contractelor de folosinta gratuită şi a oricaror tipuri de 

contracte; 

▪ acte adiŃionale la contractele încheiate; 

▪ întocmirea deciziilor de comisii pentru selecŃii de oferte; 

▪ notificări către executanŃii lucrărilor de investiŃii sau către firmele 

cu care AdministraŃia Şcolilor Sector 6 a incheiat contracte; 

▪ referate de necesitate. 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul licitaŃii şi urmărire 

contracte 

▪ Legea Nr. 31/1990 - privind societăŃile comerciale cu modificările 

şi completările ulterioare; 

▪ Legea Nr. 441/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 

31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, şi a Legii Nr. 

26/1990 privind registrul comerŃului, republicată; 
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▪ O.U.G. Nr. 82/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 

31/1990 privind societăŃile comerciale şi a altor acte normative 

incidente; 

▪ Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea în construcŃii cu modificările 

şi completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 925/1995 - pentru aprobarea 

regulamentului de verificare şi expertizare tehnică, de calitate a 

proiectelor, a execuŃiei lucrărilor de construcŃii; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 806/1999 - pentru aprobarea normelor 

metodologice privind constituirea şi gestionarea fondului special de 

susŃinere a învăŃământului de stat; 

▪ Legea Nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de 

constructii; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 85/1997 - privind acordarea de 

avansuri pentru realizarea unor acŃiuni şi categorii de cheltuieli 

finanŃate din fondurile publice; 

▪ Legea Nr. 246/2003 - privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

Nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului Nr. 20/2002 privind achiziŃiile publice prin licitaŃii 

electronice; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 198/2008 - pentru modificarea şi 

completarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică prin mijloace electronice 

din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 1.660/2006; 
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▪ OrdonaŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 - privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

▪ Legea Nr. 337/2006 - prin care a fost aprobată cu modificări 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 71/2007 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 94/2007 - pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1660/2006 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de 
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UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii; 

▪ Ordinul Nr. 155/2006 - privind aprobarea Ghidului pentru 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1083/2007 - pentru modificarea şi 

completarea normelor de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului Nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 

achiziŃie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 942/2006 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 129/2007 - pentru 

modificarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului Nr. 30/2006 

privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

▪ H.C.L. Nr. 122/11.09.2003 - cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 

 4. SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE 

 Art. 27. Serviciul juridic, resurse umane are următoarele 

atribuŃii: 

▪ asigură consultanŃa juridică proprie serviciului precum şi 

celorlalte servicii din AdministraŃia Şcolilor Sector 6; 
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▪ reprezintă instituŃia în faŃa instanŃelor judecătoreşti la toate 

nivelurile; 

▪ redactează acŃiuni, întâmpinări, concluzii, căi de atac ordinare şi 

extraordinare; 

▪ solicită acte în susŃinerea probatoriilor de la serviciile din cadrul 

aparatului propriu; 

▪ avizează pentru legalitate proiectele de acte administrative 

propuse de către conducerea unităŃii; 

▪ asigura consultanta juridica pentru proiectele privind atragerea de 

fonduri structurale europene; 

▪ iniŃiază măsuri pentru realizarea creanŃelor, obŃinerii titlurilor 

executorii şi sprijină executarea acestora; 

▪ colaborează cu orice alt serviciu din aparatul propriu în vederea 

realizării atribuŃiilor ce revin instituŃiei, în temeiul actelor normative 

în vigoare; 

▪ redactează răspunsuri pe probe juridice, în cazul sesizărilor şi 

reclamaŃiilor adresate instituŃiei; 

▪ verifică şi supervizează legalitatea încheierii contractelor de către 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 cu diferiŃi agenŃi economici şi 

prestatori de servicii; 

▪ analizează informaŃiile primite privind cerinŃele posturilor, criteriile 

de selecŃie, priorităŃile de angajare, face propuneri privind numărul 

şi componenŃa comisiilor; 

▪ asigură o bună evidenŃă a prezenŃei personalului angajat la 

programul de lucru prin condica de prezenta; 

▪ eliberează şi vizează legitimaŃii de serviciu precum şi adeverinŃe 

privind salariatii Administratiei Scolilor Sector 6; 
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▪ stabileşte numărul salariilor de merit ce se acordă în luna 

ianuarie făcând propuneri pentru acestea directorului executiv; 

▪ monitorizează evidenŃa dreptului la trepte, grade precum şi 

gradaŃii şi  calificative anuale; 

▪ asigură evidenŃa personalului care beneficiază de alocaŃii, 

sporuri, îndemnizaŃii şi alte drepturi băneşti; 

▪ Ńine evidenŃa sancŃiunilor disciplinare aplicate şi motivul acestora; 

▪ urmăreşte ducerea la îndeplinire a  sancŃiunilor disciplinare; 

▪ asigură întocmirea şi prelungirea valabilităŃii legitimaŃiilor de 

serviciu şi a ecusoanelor de identificare a salariaŃilor instituŃiei; 

▪ completează şi actualizează registrul de evidenŃă al salariaŃilor 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ completează şi actualizează registrul de evidenŃă al funcŃionarilor 

publici ai AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 atât în format scris cît şi în 

format electronic şi îl trimite spre înregistrare la ITM Bucureşti; 

▪ înaintează AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici situaŃii 

privind promovări în grade şi trepte profesionale, transferuri ale 

funcŃionarilor publici etc.; 

▪ întocmeşte documentaŃia pentru obŃinerea avizului Preşedintelui 

AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici pentru modificarea 

organigramei şi a statului de funcŃii şi a numărului de funcŃionari 

publici ai AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi înaintarea acestora 

după avizare, Consiliului Local pentru aprobare; 

▪ completează Registrul de numere maricole; 

▪ completează şi actualizează Registrul de drepturi şi îndatoriri ale 

funcŃionarilor publici; 
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▪ completează şi păstrează registrele de documente privind 

informaŃiile secret de serviciu şi informaŃiile confidenŃiale ale 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ Şeful Serviciului Juridic, Resurse Umane avizează nota 

justificativă primită de la Serviciul LicitaŃii şi Urmărire Contracte în 

cazul în care procedura de atribuire propusă este alta decât cea 

de la art. 20 alin. 1 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind achiziŃiile publice; 

▪ întocmeşte situaŃii statistice privind angajaŃii AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6; 

▪ întocmeşte documentaŃia pentru propunerile de modificare a 

structurii organizatorice, statul de funcŃii şi de personal şi a 

proiectului Regulamentului de organizare şi funcŃionare pe baza 

propunerilor compartimentelor de specialitate din instituŃie; 

▪ Şeful Serviciului Juridic, Resurse Umane întocmeşte în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare Regulamentul Intern al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi îl supune spre aprobare 

Directorului Executiv 

▪ Şeful Serviciului Juridic, Resurse Umane propune Directorului 

Executiv cursuri de pregătire şi perfecŃionare pentru personalul 

încadrat al instituŃiei şi salariaŃii care să participe la acestea; 

▪ Şeful Serviciului Juridic Resurse Umane prezintă ori de câte ori 

se impune, Directorului Executiv, note informative şi rapoarte 

privind activitatea juridică şi de resurse umane a serviciului; 

▪ obŃine şi analizează informaŃii privind respectarea de către 

personalul angajat a prevederilor regulamentului de ordine 

interioară, respectarea programului de lucru, regimului de învoiri, 
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delegaŃii, audienŃe şi propune directorului măsuri pentru eliminarea 

neajunsurilor constatate; 

▪ urmăreşte evidenŃa militară a salariaŃilor; 

▪ propune documentele, situaŃiile şi informaŃiile cu regim secret de 

serviciu, organizând circuitul şi păstrarea acestora; 

▪ redactează prin operare pe PC toate actele şi documentele care 

se referă la activitatea proprie; 

▪ întocmeşte şi verifică foile de pontaj lunar şi le predă serviciului 

contabilitate salarizare, Ńinând o evidenŃă a acestora; 

▪ asigură formularele privind declaraŃiile de avere şi interese ; 

▪ asigură formulare privind fişele de evaluare anuale ale 

funcŃionarilor publici şi personalului contractual; 

▪ actualizează declaraŃiile de avere şi interese ori de câte ori 

legislaŃia în vigoare o impune şi asigură o evidenŃă a acestora; 

▪ întocmeşte raportări privind situaŃia personalului angajat al 

AdministraŃiei Şcolilor către Primăria Sector 6, Prefectura 

Municipiului Bucuresti, ANFP, ori de câte ori este solicitată de 

instituŃiile în cauză; 

▪ întocmeşte planul de ocupare a funcŃiilor publice; 

▪ întocmeşte bibliogafia pentru posturile vacante scoase la 

concurs; 

▪ întocmeşte fişele de post pentru fiecare post vacant existent şi 

cele ale serviciului Juridic, Resurse Umane ; 

▪ asigură întreaga procedură de organizare şi ocupare a posturilor 

existente în cadrul instituŃiei; 

▪ afişează regulamentul intern al instituŃiei conform legislaŃiei în 

vigoare; 
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▪ Ńine evidenŃa concediilor legale, concediilor medicale şi a 

concediilor fără plată şi a absenŃelor nemotivate ale salariaŃilor, 

propunând şi măsuri pentru stoparea acestora Directorului 

Executiv; 

▪ operează în carnetele de muncă, concediile fără plată şi 

absenŃele nemotivate ale salariaŃilor instituŃiei pentru stabilirea 

exactă a vechimii în muncă; 

▪ întocmeşte întreaga documentaŃie la angajare pentru eliberarea 

cardului de salariu şi Ńine o strânsă legatură cu banca; 

▪ stabileşte limitele drepturilor salariale ale personalului angajat în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

▪ întocmeşte şi completează fişa drepturilor şi îndatoririlor 

funcŃionarilor publici ai serviciului Juridic, Resurse Umane; 

▪ distribuie în luna decembrie a fiecărui an, raportul de evaluare 

pentru funcŃionarii publici ai instituŃiei, asigurând o bună evidenŃă a 

acestora; 

▪ întocmeşte ori de câte ori apar modificări legislative cu privire la 

activitatea instituŃiei sau când situaŃiile o impun, note informative 

sau note interne pe care le înaintează factorilor de conducere ai 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 sau salariaŃilor acesteia; 

▪ completează la angajare şi stabileşte în contractul individual de 

muncă zilele de concediu şi celelalte drepturi cuvenite, pentru 

fiecare salariat conform legislaŃiei în vigoare; 

▪ Şeful Serviciului Juridic, Resurse Umane va îndeplini şi atribuŃiile 

de Şef Birou Managementul CalităŃii, conform standardelor 

internaŃionale SR EN ISO 9001:2001; 



 

108 

 

▪ ofiŃerul de presă îşi va desfăşura activitatea în cadrul Serviciului 

Juridic, Resurse Umane conform atribuŃiilor prevăzute în fişa 

postului şi a altor sarcini stabilite de către Directorul Executiv. 

▪ tot în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane îşi va desfăşura 

activitatea şi funcŃionarul de securitate. Documentele întocmite de 

acesta vor fi stabilite prin decizii ale Directorului Executiv în 

conformitate cu legislaŃia specifică a acestuia; 

▪ eliberează legitimaŃii şi ecusoane la angajare fiecărui salariat şi le 

supune spre aprobare Directorului Executiv; 

▪ şeful Serviciului juridic vizează periodic legitimaŃiile şi ecusoanele 

salariaŃilor AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ redactează prin operare pe PC toate deciziile Directorului 

Executiv, le numerotează, datează, înregistrează şi Ńine evidenŃa 

acestora; 

▪ redactează prin operare pe PC toate celelalte acte şi documente 

care se referă la activitatea proprie; 

 Serviciul juridic, resurse umane îndeplineşte şi alte atribuŃii şi 

sarcini stabilite de directorul executiv în conformitate cu 

prevederile legislaŃiei în vigoare. 

 Documente elaborate în cadrul Serviciului juridic, resurse 

umane 

▪ răspunsuri pe probleme juridice în cazul sesizărilor şi 

reclamaŃiilor adresate instituŃiei; 

▪ acŃiuni, întâmpinări, concluzii, căi de atac ordinare şi 

extraordinare; 

▪ programarea serviciului de continuitate atunci cand este cazul; 

▪ programarea concediilor de odihnă si evidenŃa acestora; 
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▪ evidenŃa personalului la programul de lucru; 

▪ evidenŃa documentelor cu caracter de secret de serviciu şi 

informaŃii confidenŃiale; 

▪ emiterea de note interne şi note informative; 

▪ adeverinŃe pentru salariaŃi; 

▪ legitimaŃii şi ecusoane pentru salariaŃi; 

▪ legitimaŃii provizorii pentru personalul angajat; 

▪ întocmirea foilor de pontaj; 

▪ întocmirea fişelor de post ale serviciului Juridic Resurse Umane 

şi ale posturilor vacante; 

▪ întocmirea fişelor drepturilor şi îndatoririlor funcŃionarilor publici ai 

serviciului; 

▪ păstrează şi completează periodic dosarul individual al fiecărui 

angajat al instituŃiei; 

▪ situaŃii statistice privind personalul angajat; 

▪ întocmirea deciziilor Directorului Executiv; 

▪ adrese privind situaŃia personalului instituŃiei; 

▪ formulare privind declaraŃiile de avere şi interese; 

▪ condica de prezenŃă cu toŃi salariaŃii instituŃiei; 

▪ anunŃ pentru posturile vacante; 

▪ bibliografia pentru posturile vacante scoase la concurs; 

▪ contractele de muncă ale angajaŃilor; 

▪ programarea anuală a cursurilor de pregătire şi perfecŃionare pe 

serviciile instituŃiei; 

▪ completează anexele la dosarul personal al fiecărui funcŃionar 

public; 

▪ zilnic, redactarea revistei de presă; 
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▪ relatează şi prezintă punctul de vedere al instituŃiei în raport cu 

mass-media; 

▪ întocmeşte Regulamentul Intern al instituŃiei în maxim 30 de zile 

de la aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare.  

 

 LegislaŃia utilizată de serviciul juridic, resurse umane 

 LegislaŃia utilizată de serviciul juridic, resurse umane este: 

▪ Legea Nr. 69/1991 - privind administraŃia publică locală 

modificată cu Legea Nr. 215/2001; 

▪ Legea Nr. 188/1999 - privind statutului funcŃionarilor publici 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea Nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice 

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Ordinul Nr. 218/2003 - pentru aprobarea instrucŃiunilor privind 

reîncadrarea funcŃionarilor publici; 

▪ Ordinal Nr. 1900/2007 - privind aprobarea regulamentului-cadru 

pentru organizarea examenului de promovare în clasă a 

funcŃionarilor publici încadraŃi pe funcŃii publice cu nivel de studii 

inferior, care absolvă o formă de învăŃământ superior de lungă sau 

de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1209/2003 - privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1344/2007 - privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor de disciplină  
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▪ Hotărârea Guvernului Nr. 833/2007 - privind normele de 

organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea 

acordurilor collective; 

▪ Ordin Nr. 13012/2007 - privind stabilirea modalităŃii de acordare a 

calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanŃă pe baza 

cărora se face evaluarea performanŃelor profesionale individuale 

ale funcŃionarilor publici pentru anul 2007; 

▪ Hotărârea nr. 1085/2001privind organizarea perioadei de stagiu, 

condiŃiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcŃionarilor 

publici debutanŃi; 

▪ Hotărârea Nr. 1087/2001 - privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcŃiilor publice; 

▪ Legea Nr. 251/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 

188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici; 

▪ Legea Nr. 554/2004 - privind contenciosul administrativ; 

▪ Legea Nr. 262/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii 

contenciosului administrativ Nr. 554/2004; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 522/2007 - pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului Nr. 432/2004 privind dosarul 

profesional al funcŃionarilor publici; 

▪ Legea Nr. 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forŃei de muncă; 

▪ Hotărârea Nr. 250/1992 - privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaŃilor din administraŃia publică, din regiile 

autonome cu specific deosebit şi din unităŃile bugetare; 
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▪ 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 public; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 24/2000 - privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar; 

▪ OrdonanŃa Nr. 9/2008 - pentru modificarea OrdonanŃei 

Guvernului 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 

alte drepturi ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale 

care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 

modificări prin Legea Nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor 

creşteri salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008; 

▪ OrdonanŃa Nr. 10/2008 - privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei 

de urgenŃă a Guvernului Nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

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, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi special; 

▪ Ordinul Nr. 10280/2008 - privind aprobarea regulamentului-cadru 

pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 

clasă a funcŃionarilor publici încadraŃi pe funcŃii publice cu nivel de 
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studii inferior, care absolvă o formă de învăŃământ superior de 

lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea; 

▪ Legea Nr. 339/2007 - privind promovarea aplicării strategiei de 

management de proiect la nivelul unităŃilor administrativ teritoriale, 

judeŃene şi locale; 

▪ Legea Nr. 514/2003 - privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de consilier juridic; 

▪ Legea Nr. 246/2006 - pentru completarea Legii Nr. 514/2003 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; 

▪ Statutul profesiei de consilier juridic (Monirotul oficial Nr. 

684/29.07.2004); 

▪ Legea Nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile 

publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează 

încălcări ale legii; 

▪ Legea Nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 247/2003 - privind întocmirea şi 

completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 578/2003 - pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului Nr. 247/2003 privind întocmirea 

şi completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 290/2004 - pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului Nr. 247/2003 privind întocmirea 

şi completarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 775/1998 - privind aprobarea 

Metodologiei de aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de baza 
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între limite şi a normelor de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale pentru personalul angajat în structurile administraŃiei 

publice locale si în serviciile publice din subordinea acestora; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 157/1999 - privind aprobarea 

metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază 

între limite şi normelor de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale pentru personalul angajat în structurile administraŃiei 

publice locale şi în serviciile din subordinea acestora; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 102/1999 - privind protecŃia specială şi 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; 

▪ Legea Nr. 19/2000 - privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale; 

▪ Legea Nr. 164/2001 - privind pensiile militare de stat; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 645/2000 - privind profilurile, 

specializările, durata studiilor precum şi titlurile obŃinute de 

absolvenŃii învăŃământului universitar de stat; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 281/1993 - privind salarizarea 

personalului din unităŃile bugetare cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 187/2001 privind 

salarizarea personalului bugetar; 

▪ Ordinul Nr. 4747/2001 - privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă Nr. 107/2003 - pentru modificarea şi 

completarea Legii Nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale; 
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▪ Legea Nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 123/2002 - pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaŃiile de interes public; 

▪ Legea Nr. 182/2002 - privind protecŃia informaŃiilor clasificate cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 585/2002 - pentru aprobarea 

Standardelor naŃionale de protecŃie a informaŃiilor clasificate în 

România cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 781/2002 - privind protecŃia informaŃiilor 

secrete de serviciu; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1507/2007 - pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe Ńară garantat în plată; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 105/2007 - privind stabilirea valorii de 

intrare a mijloacelor fixe; 

▪ Legea Nr. 388/2006 - Legea bugetului de stat pe anul 2008; 

▪ Legea Nr. 387/2007 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2008; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă Guvernului Nr. 37/2004 - privind măsuri 

de diminuare a arieratelor din economie; 

▪ OrdonanŃa Nr. 138/2004 - pentru modificarea şi completarea 

Legii Nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1007/2001 - pentru aprobarea 

strategiei Guvernului privind informatizarea administraŃiei publice; 
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▪ Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor Nr. 252/2003 - 

pentru aprobarea normelor metodologice privind instruirea şi 

specializarea în domeniul informaticii a funcŃionarilor publici; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 1513/2004 - privind strategia sectorială 

a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor privind reforma 

instituŃională şi planul de acŃiune în perioada 2006-2008; 

▪ Hotărârea Guvenului Nr. 934/2004 - privind modificarea şi 

completarea normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea 

ocupării forŃei de muncă; 

▪ Hotărârea Guvernului Nr. 432/2004 - privind dosarul profesional 

al funcŃionarilor publici; 

▪ Legea Nr. 344/2004 - privind modificarea statutului funcŃionarilor 

publici; 

▪ Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor Nr. S/1/6162/2004 - 

privind punerea în aplicare a acordului cadru la nivel naŃional 

privind raporturile de serviciu între autorităŃile şi instituŃiile publice 

şi funcŃionarii publici; 

▪ Legea Nr. 7/2004 - privind Codul de conduita al funcŃionarilor 

publici; 

▪ Legea Nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 

7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici; 

▪ Legea Nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului 

contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice; 

▪ OrdonanŃa Nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcŃiei 

publice; 

▪ Legea Nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei; 
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▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 65/2005 privind 

modificarea şi completarea Legii Nr. 53/2003 - Codul Muncii; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 - privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

▪ Legea Nr. 337/2006 - prin care a fost aprobată cu modificări 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 925/2006 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 71/2007 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1660/2006 - pentru aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii; 
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▪ Ordinul Nr. 155/2006 - privind aprobarea Ghidului pentru 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1850/2006 - pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea 

şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanŃelor salariale 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 1860/2006 - privind drepturile şi 

obligaŃiile personalului autorităŃilor şi instituŃiilor publice pe 

perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităŃii, în interesul serviciului; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 176/2007 - privind aprobarea normelor 

metodologice de calcul al contribuŃiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 22/2002 - privind executarea 

obligaŃiilor de plată ale instituŃiilor publice, stabilite prin titluri 

executorii; 

▪ Legea Nr. 319/2006 - legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 

▪ Legea Nr. 233/2002 - pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

Nr. 27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a 

petiŃiilor; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 27/2002 - privind reglementarea 

activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor; 

▪ OrdonanŃa de Urgenta a Guvernului Nr. 138/1999 - privind 

finanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat; 

▪ Hotărârea de Guvern Nr. 2192/2004 - pentru aprobarea normelor 

metodologice privind finanŃarea şi administrarea unităŃilor de 

învăŃământ preuniversitar de stat; 
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▪ H.C.M.B. Nr. 151/2001 - privind trecerea UnităŃilor de ÎnvăŃământ 

Preuniversitar de Stat în administrarea Consiliilor Locale ale 

Sectoarelor 1-6; 

▪ H.C.L. Sector 6 Nr. 122/11.09.2003 - cu privire la înfiinŃarea 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate . 

 

 5. COMPARTIMENTUL AUDIT 

 Art. 28. Auditul financiar are drept scop examinarea 

sistematică şi independentă efectuată pentru a determina dacă 

activităŃile şi rezultatele referitoare la calitatea funcŃiunii financiar-

contabile din unităŃile de învăŃământ satisfac dispoziŃiile legale 

privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi 

băneşti şi dacă aceste dispoziŃii sunt efectiv implementate şi apte 

să atingă obiectivele activităŃilor financiar-contabile şi se realizează 

prin compartimentul audit care are următoarele atribuŃii: 

▪ asigură obiectivitatea şi consilierea, destinate să îmbunătăŃească 

sistemele şi activităŃile entităŃii publice; 

▪ sprijină îndeplinirea obiectivelor entităŃilor publice printr-o 

abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se 

îmbunătăŃeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării; 

▪ determină dacă activităŃile şi rezultatele referitoare la calitatea 

serviciilor satisface dispoziŃiile prestabilite şi dacă aceste dispoziŃii 

sunt reale şi apte să atingă obiectivele propuse; 
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▪ evaluează furnizorii înaintea realizării unor relaŃii contractuale cu 

aceştia; 

▪ determină conformitatea sau neconformitatea obŃinerii şi folosirii 

mijloacelor materiale şi băneşti, a contabilizării înregistrărilor, 

situaŃiilor financiare sau altor rapoarte, documente sau bunuri, cu 

condiŃiile specificate; 

▪ verifică eficienŃa acŃiunilor corective întreprinse ca rezultat al 

auditului; 

▪ determină eficacitatea cu care sistemul calităŃii (funcŃiunea 

financiar-contabilă) satisface obiectivele calităŃii specificate; 

▪ îmbunătăŃeşte sistemul calităŃii (funcŃia financiar-contabilă) prin 

reducerea riscurilor şi expunerilor care dau posibilitatea apariŃiei 

unor nereguli sau abateri semnificative; 

▪ satisface condiŃiile de reglementare; 

 Compartimentul Audit îndeplineşte alte sarcini şi atribuŃii 

stabilite de către Directorul Executiv al AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6 în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

Documente care se elaborează de către Compartimentul audit 

▪ corespondenŃa privind activitatea desfăşurată; 

▪ planul de audit; 

▪ norme metodologice şi documente de lucru şi instrucŃiuni pentru 

auditori; 

▪ rapoarte referitoare la neconformităŃile critice adresate auditului; 

▪ rapoarte referitoare la rezultatele auditului; 

▪ rapoarte anuale de certificare a bilantului contabil si al contului de 

executie al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 
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▪ alte note informative adresate conducerii instituŃiei privind 

activitatea desfăşurată. 

LegislaŃia utilizată de către Compartimentul Audit 

Se utilizează toată legislaŃia care guvernează activitatea tuturor 

compartimentelor financiar-contabile din unităŃile de învăŃământ şi 

în mod deosebit: 

▪ Legea Nr. 672/2002 - privind auditul public intern; 

▪ Ordin Nr. 1702/14.11.2005 al Ministrului Finantelor Publice - 

pentru aprobarea normelor Generale privind organizarea şi 

exercitarea activităŃii de consiliere; 

▪ OrdonanŃa Guvernului Nr. 119/31.08.1999 - privind auditul intern 

şi controlul financiar preventiv; 

▪ Legea Nr. 301/17.05.2002 - pentru aprobarea OrdonanŃei 

Guvernului Nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 

preventiv; 

▪ Legea Nr. 84/2003 - pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului Nr. 119/1999 privind auditul public intern şi 

CFP; 

▪ Ordinul Nr. 1792/2002 - pentru aprobarea normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor 

instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa 

angajamentelor bugetare şi legale; 

▪ Ordinul Nr. 522/2003 al Ministrului FinanŃelor Publice - pentru 

modificarea normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul 

Ministrului FinanŃelor Nr. 522/2003; 
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▪ Ordinul Nr. 1.226/2003 al Ministrului FinanŃelor Publice - pentru 

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv; 

▪ Ordinul Nr. 1.679/2003 al Ministrului Finantelor Publice - pentru 

modificarea normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul 

Ministrului FinanŃelor Nr. 522/2003 cu modificările ulterioare; 

▪ Ordin Nr. 912/2004 - pentru modificarea şi completarea normelor 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 

aprobate prin Ordinul Ministrului FinanŃelor Nr. 522/2003 cu 

modificările ulterioare; 

▪ Legea Nr. 106/07.04.2004 - privind aprobarea OUG Nr. 37/2004 

pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul 

intern; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului Nr. 37/29.01.2004 - pentru 

modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern; 

▪ Ordin Nr. 252/03.02.2004 - pentru aprobarea codului privind 

conduita etică a auditorului intern; 

▪ Ordin Nr. 423/15.03.2004 - pentru modificarea şi completarea 

normelor generale privind exercitarea activităŃii de audit public 

intern aprobate prin Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice Nr. 

38/2003; 

▪ Ordinul Nr. 38/2003 - pentru aprobarea normelor generale privind 

exercitarea activităŃii de audit public intern; 

▪ Regulament din 08/09/2005 de organizare şi funcŃionare a 

unităŃilor de învăŃământ preuniversitar; 
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▪ Hotărâre Guvern Nr. 88/2007 pentru aprobarea normelor de audit 

intern; 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 

 6. SERVICIUL TEHNIC, URMĂRIRE ŞI RECEPłIE 

LUCRĂRI 

 Art. 29. Serviciul tehnic, urmărire şi recepŃie lucrări are 

următoarele atribuŃii: 

▪ desfăşoară activităŃi şi întocmeşte studii privind necesarul de 

construcŃii şcolare, de investiŃii, reparaŃii şi modernizări la 

construcŃiile existente, propune măsuri de folosire eficientă şi 

raŃională a spaŃiilor de învăŃământ existente; 

▪ răspunde de constituirea, completarea şi actualizarea datelor şi 

documentaŃiilor privitoare la unităŃile de învăŃământ preuniversitar 

de stat de pe raza Sectorului 6, propunând stabilirea unui sistem 

de relaŃii şi responsabilităŃi în acest domeniu cu directorii unităŃilor 

de învăŃământ; 

▪ asigură întocmirea lucrărilor pentru fundamentarea bugetului 

anual de venituri şi cheltuieli privind lucrările de refacere 

(remediere, reparaŃii, consolidări) modernizare, inclusiv extinderi 

sau de desfiinŃare a unor construcŃii şi instalaŃii aferente; 

▪ analizează şi face propuneri comisiei tehnice a specialiştilor 

asupra priorităŃilor realizării lucrărilor de reparaŃii, refaceri, 

remedieri şi consolidări la construcŃiile şi instalaŃiile aferente aflate 

în administrare; 
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▪ furnizează datele referitoare la starea clădirilor şi a terenurilor 

necesare întocmirii caietelor de sarcini şi a altor documente; 

▪ îndeplineşte obligaŃiile care revin proprietarului/ administratorului 

cuprinse în legile şi normativele în vigoare privitoare la lucrările de 

investiŃii în construcŃii şi la lucrările de reparare, reconstituire, 

consolidare, modificare, extindere sau schimbare de destinaŃie a 

construcŃiilor; 

▪ răspunde de îndeplinirea obligaŃiilor care revin investitorului / 

achizitorului cuprinse în legile şi normativele în vigoare în etapa de 

execuŃie a lucrărilor de investiŃii şi a celor de reparaŃii; 

▪ urmăreşte, pe timpul execuŃiei şi recepŃiei lucrărilor, respectarea 

prevederilor şi condiŃiilor prevăzute în avizele şi autorizaŃiile emise 

şi îndeplinirea sarcinilor date de alte autorităŃi privitoare la lucrarea 

în execuŃie; 

▪ răspunde ca, pentru lucrările de construcŃii şi instalaŃii aferente, 

atât la lucrări noi, cât şi la intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor 

existente (reparaŃii capitale, consolidări, modificări, modernizări, 

extinderi, etc.) indiferent de sursa de finanŃare sau de destinaŃie, 

să se organizeze recepŃia acestora în conformitate cu legea; 

▪ asigură îndeplinirea obligaŃiilor legale care revin investitorului 

achizitorului pentru pregătirea şi desfăşurarea recepŃiei lucrărilor 

de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, de activitatea de 

remediere şi de rezolvare a obiecŃiilor constatate cu ocazia 

recepŃiei; 

▪ asigură participarea în comisiile constituite în cadrul 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 pentru evaluarea ofertelor, în 
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cadrul procedurilor pentru atribuirea contractelor de execuŃie de 

lucrări şi de proiectare; 

▪ întocmeşte, în părŃile care privesc proiectarea şi execuŃia 

lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente, documentele necesare 

care constituie anexe ale contractelor: caiete de sarcini, propuneri 

tehnice, grafice de execuŃie, etc.; 

▪ răspunde de îndeplinirea obligaŃiilor legale care revin 

investitorului / achizitorului, de îndeplinirea tuturor clauzelor şi 

condiŃiilor prevăzute în contractele de execuŃie de lucrări, pe timpul 

derulării acestora, în ceea ce priveşte: responsabilităŃile 

achizitorului, începerea şi execuŃia lucrărilor, întârzierea şi sistarea 

lucrărilor, finalizarea lucrărilor şi perioada de garanŃie; 

▪ Ńine evidenŃa lucrărilor în continuare, a stadiului fizic şi valoric 

pentru lucrările aflate în execuŃie, precum şi a celor care au 

îndeplinite toate condiŃiile de începere a lucrărilor; 

▪ verifică şi analizează, cantitativ şi calitativ, situaŃiile de plată şi 

ataşamentele aferente, şi dă avizul tehnic pentru efectuarea 

plăŃilor; 

▪ verifică ca lucrările care se execută să fie prevăzute în contractul 

de execuŃie şi asigură concordanŃa dintre situaŃiile de plată şi 

devizul ofertă anexă la contract; 

▪ asigură respectarea metodelor şi procedurilor stabilite de 

conducerea AdmnistraŃiei Şcolilor Sector 6 şi a reglementărilor în 

vigoare în vederea administrării fondurilor publice în mod 

economic, eficient şi eficace, pentru protejarea acestora împotriva 

pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 



 

126 

 

▪ asigură iniŃierea şi derularea fazelor a doua şi a treia din execuŃia 

bugetară a cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare (lichidarea cheltuielilor şi ordonanŃarea lor), prin verificarea 

existenŃei şi realităŃii documentelor justificative prevăzute de lege 

pentru fiecare fază şi care să certifice exactitatea sumelor de plată, 

că lucrările au fost efectuate, verificate şi recepŃionate şi că, pe 

această bază, se poate emite “ordonanŃarea de plată”; 

▪ îndeplineşte responsabilităŃile prevăzute de legislaŃia în vigoare 

care revin investitorului şi beneficiarului în domeniul sistemului 

calităŃii în construcŃii în etapele de realizare, exploatare şi 

postutilizare ale acestora, precum şi obligaŃiile legale care revin 

inspectorului de şantier în domeniul lucrărilor de construcŃii 

privitoare la verificarea calităŃii lucrărilor, prin personal specializat 

propriu şi/sau colaboratori externi autorizaŃi; 

▪ după încheierea procedurii de atribuire a achiziŃiilor publice de 

lucrări prin încheierea contractului de lucrări, urmăreşte 

îndeplinirea contractului pe toată durata valabilităŃii sale, respectiv 

până la semnarea procesului verbal de recepŃie finală a lucrărilor; 

▪ operează pe P.C. toate actele şi documentele elaborate 

referitoare la activitatea proprie. 

 Serviciul tehnic, urmărire şi recepŃie lucrări îndeplineşte şi 

alte sarcini şi atribuŃii stabilite de director executiv sau de directorul 

executiv adjunct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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 Documente care se elaborează de către Serviciul tehnic, 

urmărire şi recepŃie lucrări  

▪ studii pentru necesarul de construcŃii; 

▪ lucrări de fundamentare a listei de investiŃii, de reparaŃii şi a 

programului anual de achiziŃii publice de lucrări; 

▪ procese verbale, alte documente privitoare la execuŃia lucrărilor; 

▪ procese verbale de recepŃie a lucrărilor; 

▪ proiecte de acte adiŃionale la contractele de lucrări; 

▪ documente componente ale cărŃilor tehnice ale construcŃiilor; 

▪ situaŃia contractelor de lucrări în derulare, a condiŃiilor şi 

clauzelor contractuale; 

▪ documente însoŃitoare situaŃiilor de plată; 

▪ procese verbale de avarii la construcŃii şi la instalaŃiile aferente; 

▪ dispoziŃii de şantier, note de renunŃare, note de comandă 

suplimentară. 

 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul tehnic, urmărire şi 

recepŃie lucrări  

▪ Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale; 

▪ Legea nr. 84/1995 a învăŃămâtului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Ordinul MFP nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor publice; 

▪ Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; 

▪ H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat; 
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▪ Hotărârea nr. 1484/2004 pentru aprobarea Programului NaŃional 

“Sport în cartier” privind construcŃia şi amenajarea a 1000 de 

terenuri de sport in perioada 2004-2008; 

▪ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia; 

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente referitoare 

la calitatea în construcŃii; 

▪ Ordinul nr. 1312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepŃie a 

lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora; 

▪ H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

O.U.G. nr. 60/2001; 

▪ O.U.G.nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; 

▪ O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice 

cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ H.G. nr. 925/2006 privind Normele de aplicare a OUG. 34/2006 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 

▪ H.G. nr. 1179/2002 – structura devizului general şi metodologia 

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi 

lucrări de intervenŃie; 
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▪ Ordinul nr. 1438/1999 al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării de 

aprobare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice 

activităŃilor din domeniul învăŃământului; 

▪ Legea nr. 90/1996 a protecŃiei muncii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 194/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 

protecŃiei muncii nr. 90/1996; 

▪ H.C.L. 122/11.09.2003 cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor, Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 

SERVICIUL INVESTIłII, EVIDENłA PATRIMONIULUI 

 Art. 30. Serviciul investiŃii, evidenŃa patrimoniului are 

următoarele atribuŃii: 

▪ desfăşoară activităŃi şi întocmeşte studii privind necesarul de 

construcŃii şcolare, de investiŃii, reparaŃii şi modernizări la 

construcŃiile existente, propune măsuri de folosire eficientă şi 

raŃională a spaŃiilor de învăŃământ existente; 

▪ răspunde de constituirea, completarea şi actualizarea datelor şi 

documentaŃiilor privitoare la patrimoniul unităŃilor de învăŃământ, 

propune stabilirea unui sistem de relaŃii şi responsabilităŃi în acest 

domeniu cu directorii unităŃilor de învăŃământ; 

▪ asigură urmărirea comportării în timp a construcŃiilor, păstrează şi 

completează la zi cărŃile tehnice ale construcŃiilor; 

▪ asigură respectarea metodelor şi procedurilor stabilite de 

conducerea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi a reglementărilor în 
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vigoare în vederea administrării fondurilor publice în mod 

economic, eficient şi eficace pentru protejarea acestora împortiva 

pierderilor erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

▪ urmăreşte ca bunurile publice ale unităŃilor de învăŃământ să nu 

fie înstrăinate şi ca darea lor în utilizare să se facă cu respectarea 

prevederilor legale; 

▪ asigură ca bunurile publice aflate în administrare să fie supuse 

inventarierii anuale, în vederea prezentării raportului asupra 

situaŃiei gestiunii bunurilor la consiliul local; 

▪ Ńine evidenŃa instrucŃiunilor de exploatare a construcŃiilor şi 

instalaŃiilor aferente pe unităŃi de învăŃământ, pentru toate cazurile 

prevăzute de normative şi legi, asigură întocmirea acestor 

instrucŃiuni la toate construcŃiile şi instalaŃiile din administrare; 

▪ controlează unităŃile de învăŃământ asupra modului de utilizare şi 

păstrare a bazei materiale din gestiune; 

▪ asigură întocmirea listei de investiŃii pentru lucrări de construcŃii 

necesare unităŃilor de învăŃământ, pe obiective de investiŃii, atât 

fizic cât şi valoric, listă anexă la proiectul de buget; 

▪ Ńine evidenŃa necesităŃilor de lucrări formulate de unităŃile de 

învăŃământ privitoare la extinderi, modificări, schimbări de 

destinaŃie sau de reparare a construcŃiilor de orice fel şi a 

instalaŃiilor aferente acestora, efectuează constatări şi măsurători 

în teren, stabileşte gradul de prioritate şi face propuneri pentru a fi 

cuprinse în proiectul de buget anul (program de reparaŃii); 

▪ întocmeşte programul annual al achiziŃiilor publice de lucrări pe 

care AdministraŃia Şcolilor, în calitate de autoritate contractauntă 

intenŃionează să le atribuie în decursul anului bugetar următor în 
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funcŃie de anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie 

alocate prin bugetul anual; 

▪ asigură secretariatul comisiei tehnice a specialiştilor din 

AdministraŃia Şcolilor şi Ńine evidenŃa documentelor şi avizelor 

analizate de comisie; 

▪ întocmeşte documentaŃii tehnico-economice, analize şi studii 

care să fundamenteze şi să susŃină realizarea unor programe 

guvernamentale, municipale sau locale de investiŃii în unităŃile de 

învăŃământ; 

▪ efectuează deplasări la unităŃile de învăŃământ pentru a constata 

deficienŃele semnalate de acestea la construcŃiile şi instalaŃiile 

aferente, încheie procese-verbale de constatare, stabilind lucrările 

de reparaŃii necesare şi făcând propuneri conducerii AdministraŃiei 

Şcolilor asupra modului de soluŃionare a cererilor formulate de 

conducerile unităŃilor de învăŃământ; 

▪ asigură şi răspunde ca lucrările de construcŃii noi, inclusiv 

instalaŃiile aferente acestora, precum şi lucrările de refacere 

(remedieri, reparaŃii, consolidări), modernizare, inclusiv extinderi 

sau de desfiinŃare a unor construcŃii,  să se efectueze numai pe 

bază de proiecte elaborate în acest scop, întocmite cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor tehnice în vigoare; 

▪ analizează şi face propuneri comisiei tehnice a specialiştilor 

asupra priorităŃilor în realizarea obiectivelor de investiŃii şi 

repartizării sumelor pe fiecare obiectiv înscris în listele de investiŃii, 

în limita fondurilor cuprinse în buget, precum şi începerea lucrărilor 

la termenele aprobate; 
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▪ urmăreşte întocmirea de către specialişti a studiilor de 

prefezabilitate, alte faze de proiectare şi documentaŃii tehnico-

economice pentru lucrările de investiŃii în construcŃii şi instalaŃiile 

aferente, precum şi pentru lucrările de refacere (remedieri, 

reparaŃii, consolidări), modernizare, inclusiv extinderi sau de 

desfiinŃare a unor construcŃii şi le propune spre avizare şi aprobare 

comisiei de specialişti, consiliului local, celorlalte organe centrale 

în conformitate cu prevederile legale privind limitele valorice de 

competenŃă; 

▪ pentru obiective complexe, organizează desfăşurarea unui 

concurs de idei care să fundamenteze studiul de prefezabilitate; 

▪ răspunde de lansarea fazelor de proiectare care au asigurate 

fondurile necesare, urmărind ca trecerea la o altă fază de 

proiectare să se facă numai după elaborarea şi aprobarea fazei 

anterioare, fiind interzise angajarea şi utilizarea fondurilor alocate 

pentru elaborarea simultană a mai multor faze de proiectare;  

▪ răspunde de verificarea proiectelor pentru execuŃia construcŃiilor în 

ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la 

cerinŃe, de către specialişti verificatori de proiecte atestaŃi, alŃii decât 

specialiştii elaboratori ai proiectelor, fiind interzisă de lege aplicarea 

proiectelor şi detaliilor de execuŃie neverificate în acest fel; 

▪ asigură întocmirea documentaŃiilor tehnice pentru obŃinerea 

certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor legale, a 

acordului unic, precum şi a autorizaŃiei de construire sau de 

desfiinŃare, urmăreşte ca prevederile, cerinŃele şi condiŃiile impuse 

în aceste acte să fie respectate pe parcursul elaborării fazelor de 

proiectare şi a execuŃiei lucrărilor; 
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▪ pentru fiecare contract cuprins în programul annual al achiziŃiilor 

publife de lucrări şi servicii asigură estimarea valorii acestuia fără 

T.V.A. în vederea comparării cu pragurile valorice şi stabilirii 

procedurii care urmează a fi aplicată pentru atribuirea contractului; 

▪ asigură întocmirea documentaŃiei pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei (fişa de date a achiziŃiei) fie prin personalul 

specializat al serviciului, fie prin angajarea de consultanŃi externi, 

documentaŃia cuprinzând în mod obligatoriu instrucŃiuni privind 

modul de elaborare şi prezentare al propunerilor tehnice şi 

financiare, criteriul aplicat pentru atribuirea contractului şi a 

modalităŃilor de punctare pentru calificare; 

▪ întocmeşte şi transmite răspunsuri de clarificare referitoare la 

documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei elaborate în 

cadrul serviciului; 

▪ asigură iniŃierea şi derularea primei faze (angajarea cheltuielilor) 

din execuŃia bugetară a cheltuielilor în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare prin întocmirea propunerilor de angajare a 

cheltuielilor, a proiectelor de angajamente legale şi a documentelor 

justificative necesare acestei faze astfel încât să existe 

certitudinea că lucrările vor fi executate, recepŃionate şi plătite în 

exerciŃiul bugetar respectiv; 

▪ participă la aplicarea procedurilor legale de acordare a 

contractelor de achiziŃie publică, de lucrări şi proiectare de lucrări, 

asigurând alegerea soluŃiilor optime din punct de vedere 

arhitectural, constructiv, tehnologic al criteriilor de calitate, al 

costurilor de investiŃie şi exploatare; 
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▪ îndeplineşte obligaŃiile care revin proiectantului, cuprinse în legile 

şi normativele în vigoare privitoare la lucrările de investiŃii în 

construcŃii şi la lucrările de reparare, reconstruire, consolidare, 

modificare, extindere sau schimbare de destinaŃie a construcŃiilor, 

atunci când AdministraŃia Şcolilor a întocmit documentaŃiile 

tehnico-economice de proiectare; 

▪ urmăreşte întocmirea de către specialişti a studiilor de fezabilitate 

şi alte documentaŃii tehnice (inclusiv pentru avize şi autorizaŃii) 

pentru luarea deciziei de declanşare a activităŃilor din etapa de 

postutilizare (desfiinŃare, demolare, demontare) a construcŃiilor şi 

face recomandări tehnice privind modul de recondiŃionare şi 

reciclare a produselor şi a elementelor de construcŃii recuperate cu 

ocazia demontării şi demolării şi le supune verificării de către 

specialişti verificatori de proiecte atestaŃi; 

▪ asigură încredinŃarea executării lucrărilor din etapa de 

postutilizare a construcŃiilor unor persoane juridice autorizate în 

construcŃii, urmăreşte respectarea condiŃiilor stabilite în avize, 

autorizaŃia de desfiinŃare şi proiect, acordă asistenŃă tehnică în 

acest sens; 

▪ întocmeşte instrucŃiuni de exploatare şi/sau tehnologice de 

funcŃionare pentru cazurile prevăzute de lege sau asigură 

întocmirea acestora de către un proiectant de specialitate 

autorizat; 

▪ întocmeşte temele de proiectare care stau la baza contractelor 

de servicii de proiectare şi caietele de sarcini care constituie părŃi 

componente ale contractelor de achiziŃie publică de proiectare-

execuŃie de lucrări; 



 

135 

 

▪ îndrumă, prin inspectorii de specialitate activitatea de apărare 

împotriva incendiilor, de protecŃie a muncii şi de respectare a 

normelor igienico-sanitare în unităŃile de învăŃământ, organizează 

şi execută aceste activităŃi în AdministraŃia Şcolilor Sector 6; 

▪ asigură urmărirea comportării în timp a construcŃiilor, păstrează şi 

completează la zi cărŃile tehnice ale construcŃiilor; 

▪ stabileşte persoanele care să efectueze urmărirea curentă şi 

urmărirea specială, conform proiectului întocmit în acest sens, 

privind comportarea în exploatare a construcŃiilor; 

▪ urmăreşte ca unităŃile de învăŃământ să funcŃioneze pe bază de 

autorizaŃii sanitare, P.S.I., şi de protecŃie a muncii în scopul 

apărării, păstrării şi promovării stării de sănătate şi prevenirii 

producerii de evenimente deosebite; propune AdministraŃiei 

Şcolilor măsurile pentru remedierea neajunsurilor semnalate prin 

controalele efectuate de organele abilitate de lege, precum şi 

prevederea în proiectul de buget a cheltuielilor aferente realizării 

măsurilor preconizate în acest domeniu; 

▪ operează pe P.C. toate actele şi documentele elaborate 

referitoare la activitatea proprie. 

 Serviciul investiŃii, evidenŃa patrimoniului îndeplineşte şi alte 

sarcini şi atribuŃii stabilite de directorul executiv sau de directorul 

executiv adjunct , în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Documente care se elaborează de către Serviciul investiŃii, 

evidenŃa patrimoniului 

▪ liste de investiŃii, anexă la proiectul de buget; 

▪ lista lucrărilor de reparaŃii, modernizări, extinderi, consolidări; 

▪ studii de prefezabilitate; 
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- fişele tehnice pentru construcŃiile şi terenurile aferente; 

▪ documentaŃii tehnice pentru obŃinerea certificatului de urbanism, 

a avizelor şi acordurilor legale pentru lucrări de investiŃii şi 

reparaŃii; 

▪ documentaŃie tehnică, teme de proiectare şi caiete de sarcini 

necesare aplicării procedurii de atribuire a contractelor de 

proiectare şi execuŃie lucrări; 

▪ programul anual de achiziŃii publice de lucrări; 

▪ documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor (fişa de 

date a achiziŃiilor) pentru achiziŃiile publice de lucrări; 

▪ documente cu estimarea valorii pentru fiecare contract din 

programul de achiziŃii publice de lucrări; 

▪ documente pentru urmărirea comportării în timp a construcŃiilor; 

▪ instrucŃiuni de exploatare a construcŃiilor şi instalaŃiilor aferente; 

▪ documente privind structurile cu atribuŃii în România apărării 

împotriva incendiilor, al protecŃiei muncii şi de apărare civilă; 

▪ studii, analize şi documentaŃie tehnico-economică de susŃinere a 

programelor de investiŃii guvernamentale, municipale şi locale în 

unităŃile de învăŃământ. 

 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul investiŃii, evidenŃa 

patrimoniului 

▪ Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale; 

▪ Legea nr. 84/1995 a învăŃămâtului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 500/2002 a finanŃelor publice; 
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▪ H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar de stat; 

▪ Hotărârea nr. 1484/2004 pentru aprobarea Programului NaŃional 

“Sport în cartier” privind constructia si amenajarea a 1000 de 

terenuri de sport in perioada 2004-2008; 

▪ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia; 

▪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii cu modificările şi 

completările uletrioare; 

▪ H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente referitoare 

la calitatea în construcŃii; 

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor; 

▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului; 

▪ H.G. nr. 1179/2002 privind structura şi metodologia de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 

intervenŃii; 

▪ Ordinul Ministrului SănătăŃii şi Familiei nr. 1955/1995 privitor la 

respectarea normelor de igienă; 

▪ Ordinul MFP nr. 792/1994 – norme metodologice privind 

conŃinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare; 

▪ Ordinul MFP nr. 2487/1997 – norme metodologice privind 

finanŃarea investiŃiilor publice; 
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▪ Legea nr. 90/1996 a protecŃiei muncii cu moficările şi completările 

ulterioare; 

▪ OrdonanŃa Guvernului nr. 60/1997 cu modificările şi completările 

ulterioare privind apărarea împotrive incendiilor; 

▪ Normele P.S.I. în unităŃile M.E.C., avizate de Corpul Pompierilor 

Militari cu nr. 7/19.04.2000; 

▪ Ordinul Ministrului SănătăŃii şi Familiei nr. 1955/1995 privitor la 

respectarea normelor de igienă; 

▪ Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecŃie a 

persoanelor încadrate în muncă; 

▪ H.G.nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora; 

▪ H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe; 

▪ Legea nr. 137/1995 privind protecŃia mediului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Ordinul nr. 1438/1999 al Ministerului EducaŃiei şi cercetării de 

aprobare a normelor P.S.I. specifice activităŃilor din domeniul 

învăŃământului; 

▪ Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G.nr. 122/2004 pentru 

modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii; 

▪ Ordin 257/2005 al inspectorului general de stat al Inspectoratului 

de Stat în Constructii-I.S.C. privind aprobarea Procedurii de 

autorizare a diriginŃilor de şantier; 

▪ Ordinul nr. 1.961/2005 al ministrului transporturilor, construcŃiilor 

şi turismului pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor 
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publice, transporturilor şi locuinŃei nr. 488/2002 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare a inspectorilor de şantier; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

▪ Legea nr. 337/2006 prin care a fost aprobată cu modificări 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006; 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii prevăzute în OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii 
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▪ Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică; 

▪ H.C.L. Sector 6 Nr. 122/11.09.2003 cu privire la înfiinŃarea 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 



 8. SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 Art. 31. Serviciul administrativ are următoarele atribuŃii: 

▪ se îngrijeşte de buna funcŃionare a tuturor dotărilor AdministraŃiei 

Şcolilor Sector 6 asigurând materialele de întreŃinere şi piesele de 

schimb pentru aceasta; 

▪ Ńine evidenŃa tuturor bunurilor achiziŃionate în scopul îndeplinirii 

sarcinilor atribuite AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ urmăreşte ca materialele şi aparatura dată în folosinŃă 

personalului să fie exploatată corespunzător şi păstrată potrivit 

normelor în vigoare; 

▪ răspunde de fundamentarea unui necesar lunar sau trimestrial de 

bunuri materiale pentru buna desfăşurare a activităŃii AdministraŃiei 

Şcolilor; 

▪ asigură aprovizionarea cu materiale consumabile şi piese de 

schimb pentru copiatoare, aparate fax, maşini de scris, 

calculatoare, imprimante; 

▪ asigură întrega activitate de secretariat pentru instituŃie asigurând 

înregistrarea tuturor documentelor care intră şi care ies în cadrul 

AdministraŃiei Şcolilor, a corespondenŃei, presei etc.; 

▪ răspunde de organizarea activităŃii de apărare împotriva 

incendiilor, la sediul AdministraŃiei Şcolilor şi urmăreşte includerea 

cheltuielilor aferente în proiectul de buget; 

▪ urmăreşte respectarea de către întregul personal a măsurilor de 

prevenire a incendiilor şi face propuneri de sancŃionare a celor 

vinovaŃi; 

▪ răspunde de întreŃinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor 

AdministraŃiei Şcolilor, urmărind efectuarea la timp a reviziilor 

tehnice; 
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▪ urmăreşte încheierea la timp a contractelor de asigurare a 

autovehiculelor din dotare; 

▪ asigură autovehiculele cu carburanŃi şi lubrifianŃi, întocmeşte 

documente de justificare a consumurilor urmărind încadrarea 

acestora  în normele stabilite de legislaŃia în vigoare; 

▪ asigură revizia tehnică a autovehiculelor AdministraŃiei Şcolilor şi 

plata tuturor taxelor pentru circulaŃia acestora pe drumurile publice 

stabilite conform legislaŃiei în vigoare; 

▪ întocmeşte procese verbale de recepŃie, transfer pentru 

mijloacele fixe şi de investar ale AdministraŃiei Şcolilor şi Ńine o 

evidenŃa strictă a acestora; 

▪ asigură materialele de întreŃinere a instalaŃiilor de iluminat şi 

sanitare; 

▪ asigură bonuri de carburant şi le distribuie lunar şoferilor 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6. 

 Serviciul Administrativ îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuŃii 

stabilite de directorul executiv sau de directorul executiv adjunct în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Documente care se elaborează de către Serviciul 

administrativ  

▪ fişa mijlocului fix; 

▪ bon de mişcare a mijloacelor fixe; 

▪ proces verbal de recepŃie ; 

▪ proces verbal de punere în funcŃiune; 

▪ notă de recepŃie şi constatare de diferenŃe; 

▪ bon de predare, transfer, restituire; 

▪ bon de consum; 

▪ fişă de magazie. 



 

143 

 

 LegislaŃia utilizată de către Serviciul administrativ 

▪ Legea nr. 84/1995 a învăŃământului cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 354/2004 privind completarea Legii ÎnvăŃământului; 

▪ Norma nr. 22/2004 privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de activ şi de pasiv; 

▪ Catalogul din 2004 privind clasificarea şi duratele normale de 

funcŃionare a mijloacelor fixe; 

▪ O.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităŃile şi instituŃiile publice; 

▪ Legea nr. 247/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităŃile şi instituŃiile publice; 

▪ O.G. nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile 

publice; 

▪ Legea nr. 154/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

85/2003 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile publice; 

▪ Legea nr. 320/2005 privind aprobarea O.G. nr. 24/2005 pentru 

modificarea alin. (2) al art. 7 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei 

publice şi instituŃiile publice; 

▪ Legea nr. 215/2001administraŃiei publice locale; 
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▪ Legea nr. 82/1991 a contabilităŃii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Ordinul nr. 2388/1995 privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii patrimoniului; 

▪ Legea nr. 189/1998 a finanŃelor publice locale; 

▪ Legea nr. 500/2002 privind finaŃele publice; 

▪ Legea nr. 40/1990 privind organizarea Ministerului de Interne, 

cap. 4, art. 17, alin. II; 

▪ H.G nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe; 

▪ Hotărârea de Guvern nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de 

intrare a mijloacelor fixe; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

▪ OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 39/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii arhivelor naŃionale nr. 16/1996; 

▪ H.C.L. 122/11.09.2003 cu privire la înfiinŃarea AdministraŃiei 

Şcolilor, Sector 6. 

 Alte legi şi acte normative care reglementează domeniul de 

activitate. 

 

9. SERVICIUL ÎNTREłINERE TERENURI ŞI ATELIER 

 Art. 32. Serviciul întreŃinere, terenuri, atelier are următoarele 

atribuŃii: 

▪ asigură respectarea metodelor şi procedurilor stabilite de 

conducerea AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 şi a reglementărilor în 
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vigoare în vederea administrării fondurilor publice în mod 

economic, eficient şi eficace pentru protejarea acestora împortiva 

pierderilor erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

▪ efectuează deplasări la unităŃile de învăŃământ pentru a constata 

deficienŃele semnalate de acestea la construcŃiile şi instalaŃiile 

aferente, încheie procese-verbale de constatare, stabilind lucrările 

de reparaŃii necesare şi făcând propuneri conducerii AdministraŃiei 

Şcolilor asupra modului de soluŃionare a cererilor formulate de 

conducerile unităŃilor de învăŃământ; 

▪ intervine în baza dispoziŃiilor primite de la directorul executiv 

adjunct la remedierea defecŃiunilor şi avariilor care apar la 

instalaŃiile şi utilităŃile unităŃii de învăŃământ folosind personalul 

calificat propriu, precum şi personalul administativ al unităŃii de 

învăŃământ în care s-a produs avaria; 

▪ execută lucrări de întreŃinere şi reparaŃii de mică amploare, 

lucrări detereminate de uzura sau degradarea normală şi care au 

ca scop menŃinerea stării tehnice a construcŃiilor şi instalaŃiilor 

aferente intocmind la terminarea lucrărilor documentele pentru 

justificarea consumurilor materiale şi de manoperă; 

▪ participă împreună cu specialiştii serviciilor tehnice la stabilirea 

categoriilor de lucrări şi volumul acestora în vederea includerii lor 

în programul lucrărilor de reparaŃii, consolidări, modernizări şi 

extinderi la construcŃiile şi instalaŃiile aferente; 

▪ răspunde de inventarul şi starea tehnică a sculelor şi utilajelor 

aflate în dotare, de păstrarea, depozitarea în siguranŃă şi 

întreŃinerea uneltelor şi utilajelor din dotare şi face propuneri 

pentru achiziŃionarea altora în raport cu nevoile de lucru; 
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▪ urmăreşte respectarea normativelor prevăzute de legile în 

vigoare privind protecŃia mediului în general şi a fondului vegetal în 

special, propunând măsuri de dezvoltare a fondului vegetal 

existent, de salubrizare şi întreŃinere a zonelor verzi; 

▪ întreprinde măsurile şi formalităŃile necesare pentru toaletarea sau 

defrişarea arborilor din unităŃile de învăŃământ de pe raza sectorului 6; 

▪ execută lucrări de amenajare, reparaŃii şi întreŃinere a locurilor de 

joacă în grădiniŃe; 

▪ operează pe P.C. toate actele şi documentele elaborate 

referitoare la activitatea proprie. 

Serviciul ÎntreŃinere terenuri şi atelier îndeplineşte şi alte sarcini şi 

atribuŃii stabilite de Directorul executiv si Directorul executiv 

adjunct în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 

 Documente care se elaborează de către Serviciul ÎntreŃinere 

terenuri şi atelier 

▪ rapoarte de necesitate, devize estimative pentru lucrările de 

întreŃinere; 

▪ documente justificative pentru consumurile de materiale şi de 

manoperă; 

▪ inventare ale materialelor, aparatelor şi utilajelor aflate în 

folosinŃă. 

 

CAP. V 

 RELAłII FUNCłIONALE ÎN CADRUL INSTITUłIEI 

 Art. 33. Sistemul de relaŃii funcŃionale, menit să asigure 

condiŃiile necesare îndeplinirii atribuŃiilor AdministraŃiei Şcolilor, 
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Sector 6, este format din relaŃiile ierarhice de subordonare şi 

relaŃiile de colaborare. 

 Art. 34. 1. RelaŃii de subordonare se stabilesc între: 

▪ director executiv şi directorul executiv adjunct; 

▪ director executiv şi şefii de servicii sau şeful de compartiment; 

▪ director executiv adjunct şi şefii de serviciu pe care îi conduce şi 

coordonează; 

▪ şefii de serviciu sau şeful de compartiment şi personalul de 

execuŃie. 

 2. RelaŃii de colaborare se stabilesc între directorul executiv 

adjunct, între şefii de serviciu sau şeful de compartiment şi între 

serviciile conduse de aceştia. 

 Art. 35. Transmiterea dispoziŃiilor şi a sarcinilor de executare a 

unor activităŃi şi/sau lucrări în interiorul instituŃiei se realizează prin: 

▪ decizii ale directorului executiv; 

▪ note interne ale directorului executiv adjunct, şefilor de serviciu 

sau şefului de compartiment; 

▪ note informative ale Serviciului Juridic, Resurse Umane cu privire 

la modificarea legislaŃiei activităŃii instituŃiei. 

 Art. 36. 1. SalariaŃii AdministraŃiei Şcolilor sunt obligaŃi să 

respecte:  

▪ toate reglementările care vizează organizarea şi funcŃionarea 

instituŃiei; 

▪ Regulamentul intern al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ codul de conduit al funcŃionarului public respectiv codul de 

conduită al personalului contractual; 

▪ atribuŃiile din fişa postului; 
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▪ atribuŃiile din fişa drepturilor şi îndatoririlor; 

▪ sarcinile primite de la şefii ierarhici; 

▪ deciziile Directorului Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6; 

▪ dispoziŃiile Primarului Sectorului 6 şi Hotărârile Consiliului Local 

Sector 6; 

▪ legislaŃia în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfăşoară 

respectivul salariat. 

2. Activitatea fiecărui salariat va fi evaluată anual, conform 

legislaŃiei în vigoare. 

 

CAP. VI 

OBIECTIVELE ADMINISTRAłIEI ŞCOLILOR SECTOR 6 

 Art. 37. În scopul asigurării funcŃionării corespunzătoare a 

procesului de învăŃământ, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 are 

următoarele obiective principale: 

▪ asigurarea respectării legislaŃiei economico-financiare în vigoare, 

referitoare la administrarea şi funcŃionarea bazei materiale a 

unităŃilor de învăŃământ; 

▪ asigură buna funcŃionare a construcŃiilor şi instalaŃiilor aferente în 

care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ şi o corectă 

utilizare a acestora; 

▪ cunoaşterea stării tehnice a patrimoniului pe care îl 

administrează, şi stabilirea priorităŃilor în realizarea obiectivelor de 

investiŃii şi a lucrărilor de reparaŃie şi modernizare în condiŃiile de 

calitate şi eficienŃă; 

▪ respectarea strictă a principiilor procedurilor legale pentru 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 
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▪ fundamentarea tehnică a proiectelor de buget şi urmărirea 

cheltuirii cu eficienŃă şi în conformitate cu destinaŃia bugetară a 

fondurilor băneşti; 

▪ întocmirea contractelor de achiziŃie publică atât pentru 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 cât şi pentru celelalte unităŃi de 

învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi 

urmărirea respectării clauzelor stipulate în aceste contracte până 

la data încetării lor; 

▪ atragerea de fonduri structurale pentru unităŃile de învăŃământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6. 

 Art. 38. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în articolul 

precedent, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 colaborează cu serviciile 

publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor autorităŃi 

centrale, cu autorităŃile administraŃiei publice locale, precum şi cu 

organisme private autorizate, care au atribuŃii în domeniul de 

activitate al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6. 

 

CAP. VII 

DISPOZIłII FINALE 

 Art. 39. DispoziŃiile prezentului Regulament de organizare şi 

funcŃionare se completează cu dispoziŃiile legale cu privire la 

administraŃia publică locală, cu dispoziŃiile legislaŃiei muncii şi 

legislaŃiei în vigoare privind domeniile de activitate cu care se 

întrepătrunde. 
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 Art. 40. În termen de 30 zile de la data aprobării prezentului 

regulament, pe baza acestuia şi a dispoziŃiilor legale în vigoare, 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va elabora Regulamentul intern al 

instituŃiei. 

 Art. 41. Prezentul Regulament de organizare şi funcŃionare 

intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliului 

Local Sector 6. 

 

NOTĂ: Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  

nr…… din……………. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea criteriilor şi condiŃiilor de premiere  

ce trebuiesc îndeplinite de salariaŃii AdministraŃiei  

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 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. 12 din OrdonanŃa de 

Guvern nr. 10/2008 - privind nivelul salariilor de bază şi al altor 

drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

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, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale; 
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 În temeiul art. 45, alin. 2, lit. ”a” şi art. 81, alin. 2, lit. “d” din 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă criteriile şi condiŃiile de premiere ce 

trebuiesc îndeplinite de salariaŃii AdministraŃiei Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexei la hotărâre, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la 

îndeplinire de către AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6 conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 193/11.12.2008 
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ANEXĂ  

 la H.C.L.S. 6 nr. 193/11.12.2008 

 

 Criteriile şi condiŃiile de premiere ce trebuiesc îndeplinite 

cumulativ de salariaŃii AdministraŃiei Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6 sunt: 

- salariaŃii au desfăşurat activitate neîntreruptă în administraŃia 

publică cel puŃin 6 luni anterior acordării acestor premii; 

- salariaŃii nu au avut concedii medicale mai mult de 30 de zile în 

anul 2008; 

- salariaŃii nu au avut sancŃiuni disciplinare încadrate la art. 264, 

alin. 1, lit. b-f din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii; 

- salariaŃii nu au avut raporturi de serviciu sau de muncă 

suspendate în anul 2008; 

- salariaŃii nu au avut absenŃe nemotivate şi concedii fără plată în 

anul 2008; 

- salariaŃii au realizat sau au participat direct la obŃinerea unor 

rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate  

a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă socială,  

fond de stat sau de necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, 

 întocmite pentru anii 2008-2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciului 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată în decembrie 1997, modificată şi completată prin 

Legea nr. 145/1999, ale Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 81/2008; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. “n” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe sociale, din fondul 

locativ de stat şi locuinŃelor de necesitate, în temeiul Legii nr. 

114/1996, întocmite pentru anii 2008-2009, aşa cum se regăsesc 

în Anexele nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Se aprobă neincluderea în listele ce constituie 

Anexele nr. 1 şi 2, a solicitanŃilor care nu s-au prezentat pentru 

reverificarea situaŃiei locative, conform “art. 21” şi “art. 30” din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu altă 

destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 194/11.12.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃă în baza OrdonanŃei 

de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anii 2008-2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciului 

SpaŃiu locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii locuinŃei nr. 114/1996, 

republicată în decembrie 1997, modificată şi completată prin 

Legea nr. 145/1999, ale OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 40/1999 

republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, 

completată şi modificată prin OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 68/2006, 

aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000; 

 łinând cont de prevederile art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă 

nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 

destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 84/2008, modificată prin OrdonanŃa de 
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UrgenŃă nr. 57/2008, precum şi pe cele ale Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 82/2008; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1), şi art. 81, alin. (2) lit. “n” din Legea 

nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă listele privind ordinea de prioritate a 

solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să primească locuinŃe în temeiul 

OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 74/2007, întocmite pentru anii 2008-

2009, aşa cum se regăsesc în Anexa nr. 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Se aprobă ca solicitanŃii ce nu s-au prezentat pentru 

reverificarea situaŃiei locative, conform “art. 21” şi “art. 30” din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, să nu fie 

incluşi în listele privind ordinea de prioritate. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu altă 
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destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 195/11.12.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea categoriilor de solicitanŃi ce beneficiază  

de prioritate la repartizarea locuinŃelor amplasate  

în str. Dealul ługulea nr. 27, Bl. F7A,  

tronson 1+2 şi bl. F7B tronson 2+3 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul SpaŃiu 

locativ şi cu altă destinaŃie; 

 Luând în considerare dispoziŃiile art. 38, 42 şi 43 din Legea 

locuinŃei nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, modificată 

şi completată prin Legea nr. 145/1999, ale art. 14 şi 15 din 

OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 40/1999 republicată, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 1 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 68/2006, 

aprobată prin Legea nr. 515/2006, precum şi ale art. 20, 21, 22 şi 

30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1275/2000, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1097/2008; 

 łinând cont de prevederile art. 1 şi 2 din OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinŃe sociale 
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destinate chiriaşilor evacuaŃi sau care urmează a fi evacuaŃi din 

locuinŃele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 84/2008, modificată prin OrdonanŃa de 

UrgenŃă nr. 57/2008,  

 În considerarea H.G. nr. 950/2003, H.C.G.M.B. nr. 275/2003 

şi art. 5 din H.C.G.M.B. nr. 42/2003; 

 Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. “n” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. UnităŃile locative construite, conform H.G. nr. 

950/2003 şi H.C.G.M.B. nr. 275/2003,  din fonduri de la bugetul 

Sectorului 6, amplasate în str. Dealul ługulea nr. 27, bl. F7A 

tronson 1+2 şi bl. F7B tronson 2+3, aflate în domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi în administarea Consiliului Local al 

Sectorului 6, se repartizează cu prioritate tinerilor cu vârsta de 

până la 36 de ani care fac dovada că sunt salariaŃi şi persoanelor 

provenite din locuinŃe retrocedate foştilor proprietari. 
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 Art. 2. Repartizarea se face, în limita fondului disponibil 

pentru fiecare structură în parte, în baza listelor privind ordinea de 

prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi să beneficieze de locuinŃă, 

întocmite, pentru 2008-2009, conform Legii nr. 114/1996 

republicată şi O.U.G. nr. 74/2007. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul SpaŃiu locativ şi cu altă 

destinaŃie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 

conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 196/11.12.2008
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare  

a Centrului Cultural European Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului sector 6 şi 

Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Evenimente, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6; 

 łinând cont de raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 154/19.06.2007 privind 

împuternicirea acordată Consiliului Local Sector 6, pentru 

înfiinŃarea instituŃiei de cultură de interes local, sub denumirea de 

Centrul Cultural European Sector 6; 

 În baza O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, desfăşurarea 

activităŃii aşezămintelor culturale, actualizată, O.M.E.C. nr. 

2883/2003 şi nr. 2193/2004 privind normele metodologice 

referitoare la desfăşurarea activităŃilor aşezămintelor culturale; 

 Conform H.C.L. Sector 6 nr. 20/16.07.2008; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 81, alin. 2 lit. e) 

din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 



 

163 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare a Centrului Cultural European Sector 6 conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Directorul Centrului şi celelalte 

servicii şi instituŃii implicate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri corespunzător competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 197/11.12.2008  
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ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 197/11.12.2008 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

A CENTRULUI CULTURAL EUROPEAN SECTOR 6 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Articolul 1 - ÎnfiinŃare şi subordonare 

1. Prezentul Regulament stabileşte normele de organizare şi 

funcŃionare ale Centrului Cultural European Sector 6, denumit în 

continuare Centru, aflat sub autoritatea administrativa a Consiliului 

Local al Sectorului 6 şi coordonarea metodologică a autorităŃilor 

publice centrale de specialitate, fiind finanŃat din venituri proprii şi 

subvenŃii acordate de la bugetul local, precum şi din alte surse, 

legal constituite.  

2. Centrul funcŃionează ca instituŃie publică de cultură, de interes 

naŃional şi internaŃional, cu personalitate juridică, conform Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 20 / 16 Iulie 2008.  

3. Centrul fiinŃează şi se organizează pe baza Legii 

AdministraŃiei Publice Locale şi a OrdonanŃei de UrgenŃă privind 

înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor 

culturale nr. 118/21 decembrie 2006, emisă de Guvernul 

României. 

 

 Articolul 2 - Principii 

 Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor 

principii: 
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1. Principiul protejării patrimoniului culturii tradiŃionale, potrivit 

căruia valorile şi bunurile care aparŃin moştenirii culturale au 

calitatea de surse fundamentale ale cunoaşterii trecutului şi 

prezentului nostru. 

2. Principiul libertăŃii de creaŃie, potrivit căruia libertatea de 

exprimare artistică şi de comunicare publică a faptelor şi 

prestaŃiilor artistice de cultură tradiŃională reprezintă nu numai un 

drept fundamental, dar şi un element esenŃial al progresului uman. 

3. Principiul primordialităŃii valorii, asigurându-se condiŃiile 

morale şi materiale pentru susŃinerea aplicării criteriilor specifice 

de evaluare şi de selecŃie, promovarea şi afirmarea creativităŃii şi 

talentului. 

4. Principiul autonomiei instituŃionale, potrivit căruia iniŃierea şi 

desfăşurarea proiectelor cultural-educaŃionale şi ştiintifice nu pot fi 

restranse pe criterii de naŃionalitate, etnie, vârstă, sex, religie, 

concepŃii politice, situaŃie socială ori grad de cultură. 

5. Principiul şansei egale la cultură şi educaŃie permanentă, 

potrivit căruia se asigură accesul şi participarea tuturor cetăŃenilor 

la cultura traditională şi educaŃia permanentă, precum şi 

dezvoltarea vieŃii spirituale a colectivităŃilor, în toată diversitatea 

acestora. 

6. Principiul identităŃii culturale în circuitul mondial de valori, 

potrivit căruia se asigură protejarea şi punerea în valoare a 

moştenirii culturale şi promovarea în circuitul naŃional şi 

internaŃional a valorilor spiritualităŃii naŃionale.  

 

 Articolul 3 - Sediul 

1. Sediul Centrului este în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 111, 

bl. F, parter, Sector 6. 
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 Articolul 4 - Structura organizatorică 

1. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul 

Centrului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Sector 6 

Bucureşti, în raport cu obligaŃiile sau cu programele stabilite, astfel 

încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuŃiilor 

şi activităŃilor specifice.  

2. Conducerea Centrului este asigurată de Consiliul de 

AdministraŃie.  

3. Directorul Centrului este preşedintele Consiliului de 

AdministraŃie.  

4. Structura organizatorică a Centrului cuprinde următoarele 

compartimente:  

a. Personal de conducere:  

 Director  

 Contabil Şef 

b. Compartimente de specialitate:  

 Serviciul de Proiecte Culturale  

 Serviciul Marketing Cultural  

 Biroul Juridic-Resurse Umane şi ProtecŃia muncii 

 Serviciul Administrativ 

 Serviciul Financiar-Contabil şi AchiziŃii Publice-Casierie 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUłIILE 

 

 Articolul 5 - Obiectul de activitate 

1. Obiectele de activitate ale Centrului sunt:  
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a. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru 

satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii 

gradului de acces şi de participare a cetăŃenilor la viaŃa culturală;  

b. conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în 

valoare a culturii tradiŃionale şi a patrimoniului cultural imaterial;  

c. promovarea literaturii, a muzicii, artelor plastice şi a 

meşteşugurilor tradiŃionale;  

d. organizarea de manifestări culturale, spectacole, festivaluri, 

concerte şi alte acŃiuni specifice, târguri, seminarii, dezbateri, 

colocvii, expoziŃii, lansări de carte etc., potrivit programului anual 

de activitate aprobat de către comisiile pentru cultură, învăŃământ 

şi sănătate şi buget-finanŃe şi activităŃi economice;  

e. editare de carte, publicaŃii, monografii, materiale promoŃionale şi 

informative, publicaŃii de interes local, cu caracter cultural sau 

tehnico-ştiinŃific;  

f. pregătirea artistică a interpreŃilor şi instructorilor, cultivarea şi 

afirmarea talentelor autentice, menŃinerea şi ridicarea nivelului 

calitativ al manifestărilor artistice din sector;  

g. stabilirea şi promovarea de schimburi cultural-artistice în Ńară şi 

străinătate;  

h. promovarea culturii din sectorul 6, Bucureşti în circuitul cultural 

naŃional şi internaŃional, turism cultural;  

h. organizarea de acŃiuni culturale în parteneriat şi colaborare cu 

alte instituŃii şi organizaŃii profesioniste; 

i. acordarea de premii şi titluri;  

j. înfiinŃarea unei edituri culturale aparŃinând Centrului Cultural 

European Sector 6 ; 
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k. înfiinŃarea unui teatru de amatori sub denumirea “www. talent”; 

l. înfiinŃarea unui cerc literar şi a unui atelier de creaŃie (foto şi 

pictură); 

m. editarea unei publicaŃii de specialitate a Centrului ;  

n. înfiinŃarea propriului Ansamblu muzical cu modificarea 

organigramei şi colaborarea cu alte formaŃii şi ansambluri musicale 

din Ńară şi străinătate; 

o. înfiinŃarea unui post de radio şi a unei televiziuni proprii, cu 

specific cultural.  

 

 Articolul 6 - AtribuŃii 

1. Centrul se organizează în scopul desfăşurării activităŃilor 

specifice din domeniile: culturii, relaŃiile cu alte organisme 

specializate, în acest sens îndeplinind următoarele atribuŃii:  

a. educarea ştiinŃifică şi artistică a publicului, prin programe 

specifice; 

b. sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în afirmarea lor;  

c. colaborarea cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu fundaŃii, 

universităŃi române şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării 

valorilor culturii şi civilizaŃiei româneşti;  

d. cunoaşterea, păstrarea şi promovarea tradiŃiilor şi valorilor 

culturii în contextul dezvoltării culturii naŃionale;  

e. asigură banca de date şi valori a culturii populare din sector şi 

coordonarea, perfecŃionarea ştiinŃifică şi metodologică a activităŃii 

şi creaŃiei artistice;  

f. cercetează şi evaluează realitatea fenomenului culturii populare 

a tradiŃiei şi creaŃiei populare specifice fiecărei zone etnoculturale;  
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g. realizează spectacole model cu caracter folcloric, literar-muzical, 

în sensul conservării tradiŃiilor şi valorilor perene, apărării lor 

împotriva tendinŃelor de poluare şi degradare;  

h. editează cărŃi, reviste şi publicaŃii de specialitate;  

i. iniŃiază şi realizează programe de valorificare cultural-ştiinŃifică şi 

artistică a tradiŃiei şi creaŃiei populare,a muzicii, literaturii şi artelor 

plastice dezvoltarea tradiŃiei în contemporaneitate;  

j. organizează manifestări cultural-artistice şi ştiinŃifice în scopul 

promovării bunurilor culturii populare tradiŃionale sau 

contemporane, integrarea lor, ca marcă a identităŃii etnoculturale, 

în circuitul internaŃional de valori;  

k. derulează proiecte cu finanŃare externă din domeniul cultural, 

asociindu-se, în funcŃie de necesitate cu alte persoane fizice sau 

juridice române sau străine;  

l. realizează, întreŃine şi difuzează pe Internet baza de date 

culturale pentru vizitatori, instituŃii publice de artă şi cultură locale, 

naŃionale şi internaŃionale;  

m. organizează cursuri de perfecŃionare şi formare în meserii 

artistice rare (arta conservării şi restaurării monumentelor, 

artizanat – programe de educaŃie menite să contribuie la ridicarea 

nivelului de cunoştinŃe teoretice şi practice ale tinerilor), 

organizează tabere culturale în domeniul artelor plastice şi foto, 

literatură, cultură populară;  

n. editează, comercializează şi distribuie lucrări de specialitate cu 

caracter informativ din domeniul culturii, pe suport scris, audio-

video şi soft (reviste, broşuri, ghiduri, albume, hărŃi, cataloage, 
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casete audio, filme documentare şi promoŃionale), alte materiale 

informative;  

o. prestează servicii de publicitate şi informare (pe suport audio-

video, electronic, scris) pentru instituŃii publice (Consiliul Local al 

Sectorului 6, Camera de ComerŃ şi Industrie, consiliile locale, 

cămine culturale, muzee, biblioteci) şi agenŃi economici (agenŃii de 

turism, structuri de cazare, firme de transport, bănci, agenŃii de 

asigurări, etc.)  

p. oferă servicii de asistenŃă şi consultanŃă de specialitate în 

domeniul cultural (editări, tipăriri, drepturi de autor, contracte de 

sponsorizare, donaŃii) pentru respectarea actelor normative în 

vigoare;  

r. iniŃiază acŃiuni de animare în Secorul 6 şi Bucureşti, în Ńară sau 

străinatate prin spectacole,concerte, cenacluri, expoziŃii, târguri, 

manifestări cultural-religioase, concursuri pe meserii tradiŃionale în 

colaborare cu instituŃii publice, culte, asociaŃii familiale, societăŃi de 

artă şi spectacol, instituŃii profesionale, asociaŃii, fundaŃii şi 

organizaŃii non-guvernamentale din domeniul turistic şi cultural;  

t. concepe şi organizează programe proprii, monitorizează 

finanŃarea programelor culturale iniŃiate de alte instituŃii, 

valorificând potenŃialul cultural artistic local;  

s. realizează reŃele de puncte de informare cultural-turistice pe 

raza sectorului 6 şi Bucureşti;  

u. organizează schimburi în domeniul cultural, constând în 

colaborări active cu centre similare din Ńară şi străinătate, cu 

asociaŃii, ligi, fundaŃii şi alte asemenea lor;  
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w. organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de 

specialitate teoretice şi practice, cu predare individuală şi 

colectivă, în domeniile: muzicii, teatrului, literaturii, coregrafiei, artei 

plastice şi artei populare;  

z. iniŃiază programe pentru promovarea turismului cultural de 

interes local;  

y. în colaborare cu diverse biblioteci, va organiza, în aşezămintele 

culturale, servicii de documentare şi informare comunitară. 

II. 

a.  sprijinirea şi afirmarea creatorilor şi interpreŃilor tradiŃiei şi 

creaŃiei populare autentice, a scriitorilor, plasticienilor, 

compozitorilor, muzicienilor;  

b.  revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor 

tradiŃionale şi susŃinerea celor care le practică;  

c. constituirea şi pregătirea formaŃiilor artistice profesioniste şi de 

amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la 

manifestări culturale locale, zonale, naŃionale şi internaŃionale;  

d.  stimularea creativităŃii şi talentului;  

e.  cultivarea valorilor şi autenticităŃii creaŃiei artistice contemporane 

şi artei interpretative din toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, 

artă plastică, literatură, artizanat etc.;  

f. protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale culturii 

tradiŃionale şi creaŃiei populare contemporane;  

g.  organizarea de proiecte şi programe privind educaŃia 

permanentă, petrecerea timpului liber, pentru valorificarea 

obiceiurilor tradiŃionale din comunitatea respectivă;  
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h.  marcarea prin mijloace cultural-artistice a celor mai importante 

aniversări şi evenimente din istoria şi cultura naŃională şi 

internaŃională;  

i. programe de revitalizare şi învăŃare a meseriilor tradiŃionale: 

olărit, cusut, Ńesut, împletituri, cioplituri-sculpturi în lemn, os, corn, 

piatră etc.;  

j. programe de revitalizare şi promovare a unor domenii populare 

tradiŃionale (teatru, folcloric, joc, muzică etc.);  

k. elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a 

materialelor şi lucrărilor de specialitate, realizate pe orice fel de 

suport;  

l. asigură, cu mijloacele din dotare, transportul artiştilor amatori din 

Bucureşti şi alte zone, a artiştilor plastici, scriitorilor, 

meşteşugarilor, a propriei formaŃii muzicale şi a activului cultural 

din Bucureşti şi din Ńară care participă la pregătirea şi desfăşurarea 

diverselor manifestări culturale;  

m. alte atribuŃii şi acŃiuni specifice Centrului, cu respectarea 

obiectului de activitate; 

n. alte activităŃi şi servicii în scopul realizării de venituri proprii. 

 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI PERSONALUL 

 

  Articolul 7 - Directorul 

1. Directorul asigură conducerea executivă şi răspunde de buna 

funcŃionare şi îndeplinirea obiectului de activitate şi atribuŃiilor 

specifice stabilite potrivit capitolului II.  
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2. Directorul reprezintă Centrul în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile 

publice, cu persoanele juridice şi fizice din Ńară şi străinătate, 

precum şi în justiŃie.  

3. Directorul îndeplineşte, în condiŃiile legii, următoarele atribuŃii 

principale: 

a. angajează Centrul prin semnatură în relaŃiile cu terŃii; 

b. asigură organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităŃii 

instituŃiei, precum şi administrarea mijloacelor materiale sşi băneşti 

de care aceasta dispune, cu respectarea dispoziŃiilor legale în 

vigoare şi în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 

FuncŃionare;  

c. asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului programului 

anual de activitate, îl supune spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 şi ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia; 

d. asigură elaborarea şi aplicarea strategiei culturale locale şi de 

management necesară pentru buna desfăşurare a activităŃii 

curente şi de perspectivă a instituŃiei;  

e. urmăreşte, organizează şi coordonează activitatea personalului 

instituŃiei,calitatea şi modul de realizare a sarcinilor;  

f. întocmeşte proiectele bugetului propriu şi a contului de încheiere 

a exerciŃiului bugetar şi le supune avizării şi aprobării Consiliului 

Local Sector 6;  

g. exercită funcŃia de ordonator terŃiar de credite, acŃionează 

pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi 

cheltuieli al instituŃiei; 

h. coordonează activitatea instituŃiei şi răspunde de respectarea 

atribuŃiilor, competenŃelor şi activităŃilor specifice instituŃie, stabilite 



 

 174

prin Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare şi prin 

Regulamentul de Ordine Interioară; 

i. aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, urmăreşte şi ia 

măsurile ce se impun pentru respectarea acestuia; 

j. elaborează şi supune spre avizare şi spre aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 6, organigrama, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare;  

k. stabileşte atribuŃiile pe compartimentele funcŃionale şi de 

specialitate, aşa cum rezidă din actele normative care 

reglementează activitatea;  

l. aprobă fişele postului pentru personalul salariat întocmite 

conform prevederilor legale de către şefii ierarhici;  

m. încheie, modifică, suspendă şi după caz, desface contractul de 

muncă al personalului din cadrul instituŃiei, cu respectarea 

prevederilor legale; 

n. hotărăşte recompensarea personalului din subordine în 

concordanŃă cu legislaŃia în vigoare; 

o. aprobă centralizatorul cuprinzând programarea concediilor de 

odihnă anuale; 

p. aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante, metodologia 

de organizare a concursului, tematica şi componenŃa comisiilor de 

examinare, în condiŃiile legii; 

q. propune şi aprobă deplasările în străinătate în interes de 

serviciu ale personalului; 

r. întocmeşte raportul anual de evaluare a activităŃii desfăşurate şi 

formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii pe care le 

prezintă Consiliului Local Sector 6;  
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s. vizionează repetiŃiile spectacolelor în pregătire, a altor producŃii 

cultural-artistice, a expoziŃiilor, manifestărilor, publicaŃiilor, iniŃiate 

de Centru, face evaluarea acestora şi propune măsuri privind 

desăvârşirea lor; 

t. prin decizie, numeşte Consiliul de AdministraŃie;  

u. poate delega atribuŃiile sale unui membru al Consiliului de 

AdministraŃie, în condiŃiile legii; 

v. informează trimestrial Consiliul Local Sector 6 asupra realizării 

obiectivelor stabilite şi a prestaŃiei colectivului pe care îl conduce; 

w. îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de Consiliul Local Sector 6 

în conformitate cu legea.  

4. În exercitarea atribuŃiilor sale, directorul emite dispoziŃii. 

5. Directorul decide, în funcŃie de necesităŃi şi cu respectarea 

prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente 

sau temporare pentru desfăşurarea unor activităŃi precum: 

a. evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe; 

b. evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor legale, donaŃiilor şi 

sponsorizărilor; 

c. achiziŃia de bunuri; 

d. casarea de bunuri. 

 

  Articolul 8 - Consiliul de AdministraŃie 

1. Activitatea Directorului este sprijinită de Consiliul de 

AdministraŃie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. 

2. ComponenŃa Consiliului de AdministraŃie este următoarea: 

- preşedinte-directorul Centrului; 

- membrii-un consilier, contabilul şef, şefii compartimentelor; 
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- secretar-prin rotaŃie unul din membrii consiliului, numit de 

preşedinte. 

3. Consiliul de AdministraŃie îşi desfăşoară activitatea după cum 

urmează: 

a. se întruneşte la sediul Centrului Cultural trimestrial sau ori de 

câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui; 

b. este legal întrunit în prezenta a 2/3 din numărul total al 

membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total 

al membrilor prezenŃi; 

c. Consiliul de AdministraŃie este prezidat de preşedinte; 

d. dezbaterile Consiliului de AdministraŃie au loc potrivit ordinii de 

zi comunicată membrilor săi cu cel puŃin 3 zile înainte, prin grija 

secretarului; 

e. dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinŃă, 

inserat în registrul de şedinŃă, semnat de către toŃi cei prezenŃi la 

şedinŃă. 

4. Consiliu de AdministraŃie are următoarele atribuŃii principale; 

a. analizează şi aprobă programele de activitate ale instituŃie, 

hotărând direcŃiile de dezvoltare ale Centrului; 

b. aprobă colaborările Centrului cu alte instituŃii din Ńară şi din 

străinătate; 

c. aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituŃiei, în 

vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, 

iar după avizarea lui, defalcarea pe activităŃi specifice; 

d. analizează şi aprobă măsuri pentru perfecŃionarea, încadrarea şi 

promovarea salariaŃilor potrivit legii; 
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e. hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante şi aprobă tematica de concurs; 

f. urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi 

financiare ale instituŃiei, luând măsurile necesare pentru 

asigurarea integrităŃii patrimoniului din administrare şi, după caz, 

pentru recuperarea pagubelor pricinuite; 

g. stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate 

sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

5. În exercitarea atribuŃiilor sale, Consiliul de AdministraŃie adoptă 

hotărâri. 

 

  Articolul 9 - Contabilul şef 

1. În exercitarea atribuŃiilor sale, directorul este ajutat de un 

contabil – şef, numit prin dispoziŃie a Directorului, conform legii. 

2. Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

a. coordonează activitatea financiar – contabilă şi de salarizare; 

b. exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar 

– preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

c. organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar – 

contabile; 

d. organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice 

ale patrimoniului instituŃiei; 

e. propune măsuri pentru îmbunătăŃirea activităŃii financiar- 

contabile; 
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f. participă nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al instituŃiei; 

g. îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice funcŃiei pe care o ocupă, 

potrivit legii. 

3. În absenŃa contabilului – şef, atribuŃiile sale se exercită de 

persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului. 

 

  Articolul 10 - AtribuŃiile şi răspunderile compartimentelor 

  I. Serviciul Financiar- Contabilitate şi Casierie  

a. asigură fondurile necesare desfăşurării activităŃii conform 

bugetului aprobat; 

b. urmăreşte circulaŃia documentelor de decontare cu Trezoreria; 

c. întocmeşte bilanŃul contabil al unităŃii şi balanŃa lunară a 

cheltuielilor; 

d. conduce evidenŃa contabilă a surselor şi cheltuielilor aprobate 

prin buget şi prin actele normative; 

e. asigură şi răspunde de întocmirea documentelor de casă, 

precum şi de manipularea, păstrarea şi distribuirea numerarului; 

f. asigură întocmirea, circulaŃia, păstrarea şi arhivarea 

documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor din 

contabilitate; 

g. organizează inventarierea anuală a patrimoniului şi face 

propuneri pentru casări, conform prevederilor legale; 

h. îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau încredinŃate de 

conducerea instituŃiei; 

i. realizează şi răspunde de întreaga activitate financiar – 

contabilă, astfel:  
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- întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituŃiei 

şi propuneri de rectificare sau modificare a acestuia; 

- întocmeşte lucrările de fundamentare a propunerilor pentru 

bugetul anului următor în etapele prevăzute de lege; 

- asigură derularea în bune condiŃii a execuŃiei bugetare; 

- întocmeşte lunar situaŃia execuŃiei bugetare şi urmăreşte 

încadrarea acesteia în limitele cheltuielilor aprobate prin bugetul 

de venituri şi cheltuieli; 

- întocmeşte documentaŃiile pentru deschiderea creditelor 

bugetare şi repartizarea acestora; 

- întocmeşte şi prezintă directorului conturile lunare de execuŃie a 

bugetului instituŃiei; 

- Ńine evidenŃa garanŃiilor de participare la licitaŃii şi a celor 

materiale; 

- urmăreşte derularea pe stadii de realizare, pe baza unor grafice a 

contractelor economice încheiate şi ia măsurile necesare în cazul 

apariŃiei oricăror disfuncŃionalităŃi; 

- urmăreşte şi verifică derularea contractelor de achiziŃie de bunuri 

şi prestări servicii pentru activitatea curentă; 

- constituie, urmăreşte şi restituie garanŃii de bună execuŃie în 

condiŃiile prevăzute în contractele derulate; 

- întocmeşte bilanŃurile trimestriale şi anuale; 

- întocmeşte dări de seamă statistice; 

- întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către 

beneficiari; 

- efectuează prin casierie operaŃiuni de încasări şi plăŃi pe baza 

documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv; 
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- asigură îndeplinirea condiŃiilor legale privind angajarea 

gestionarilor, constituirea garanŃiilor şi reŃinerea ratelor; 

- asigură efectuarea operaŃiunilor de încasări şi plăŃi în numerar în 

conformitate cu prevederile legale; 

- verifică calculul salariilor, stabilirea corecta a impozitelor şi a 

celorlalte reŃineri şi efectuează virarea lor în conturile beneficiarilor; 

- asigură întocmirea corectă şi la timp a statului de plată şi de 

achitare a drepturilor salariale ale personalului; 

- asigură arhivarea tuturor actelor financiar – contabile cu 

respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- asigură întocmirea fişelor fiscale, depunerea lor în termen legal la 

autoritatea locală fiscală; 

- întocmeşte dări de seama contabile (bilanŃ şi conturile de 

execuŃie), precum şi contul de încheiere a exerciŃiului bugetar 

anual pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei; 

- asigură gestionarea patrimoniului instituŃiei în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

- organizează activitatea de inventariere scriptică a patrimoniului 

instituŃiei; 

- asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăŃile 

efectuate din buget, eliberări de valori materiale şi pentru alte 

operaŃiuni ce se supun controlului; 

- acordă viza de control financiar preventiv propriu, constând în 

verificarea sistematică a proiectelor de operaŃiuni care fac obiectul 

acestuia, potrivit dispoziŃiei directorului din punct de vedere al 

legalităŃii, regularităŃii şi încadrării în limitele şi destinaŃia creditelor 

bugetare şi de angajament; 
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- înregistrează documentele primare pentru acordarea vizei de 

control financiar preventiv propriu în “Registrul privind operaŃiunile 

prezentate la viza de control financiar preventiv”; 

- întocmeşte rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de 

control financiar preventiv propriu în conformitate cu dispoziŃiile 

directorului; 

- întocmeşte şi analizează fişele de cont; 

- întocmeşte şi înregistrează zilnic notele contabile în evidenŃa 

contului analitic şi sintetic; 

- asigură elaborarea balanŃelor analitice şi sintetice pentru fiecare 

cont de creanŃe şi obligaŃii; 

- întocmeşte balanŃa de verificare şi contul de execuŃie; 

- întocmeşte registrele contabile obligatorii; 

- Ńine evidenŃa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de 

inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori, a cheltuielilor 

curente pe capitole şi subcapitole; 

- răspunde de legalitatea actelor întocmite; 

- răspunde de întreaga activitate contabilă şi de activitatea 

personalului din subordine; 

- asigură întocmirea formelor de recuperare a sumelor de la 

debitori şi realizeaza recuperarea acestora; 

- îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director. 

 

  II. Serviciul achiziŃii publice are următoarele atribuŃii: 

- primeşte şi verifică actele (informaŃiile) primite de la birourile 

solicitante, privind necesitatea efectuării unor achiziŃii; 

- studiază documentaŃiile (referat, anexe, caiete de sarcini); 



 

 182

- poartă discuŃii cu compartimentul care solicită licitaŃia (oferta de 

preŃ); 

- întocmeşte (completează) condiŃiile de participare; 

- concepe şi redacteaza referatele şi dispoziŃiile privind constituirea 

comisiei de licitaŃie pentru fiecare lucrare în parte; 

- transmite membrilor comisiilor de licitaŃie dispoziŃia directorului, 

privind participarea la licitaŃie; 

- hotărăşte împreună cu membrii comisiilor asupra formei de 

licitaŃie adoptată; 

- concepe/ redactează documente pentru organizarea procedurii 

de achiziŃie, diferenŃiat, în funcŃie de tipul procedurii (cerere de 

ofertă de preŃ sau licitaŃie publică); 

- prezintă şefului spre verificare fiecare document elaborat în faza 

de concepŃie şi finalizat; 

- concepe/ redactează, în funcŃie de valoarea estimativă a 

achiziŃiei, invitaŃia de participare; 

- transmite anunŃurile în SEAP şi pe site- ul Centrului; 

- semnează, parafează, multiplică şi distribuie documentele 

aferente organizării procedurii, către potenŃialii ofertanŃi; 

- primeşte, înregistrează şi păstrează documentaŃiile depuse de 

ofertanŃi; 

- întocmeşte procesul verbal de deschidere şi adjudecare a 

ofertelor, nota justificativă (acolo unde este cazul); 

- stabileşte împreună cu membrii comisiei punctajul pentru fiecare 

ofertant în parte; 
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- transmite ofertanŃilor rezultatul adjudecării (în termen legal), 

concepe şi redactează contractul pentru achiziŃie (bunuri, servicii, 

de lucrări) încheiat în urma licitaŃiei; 

- se ocupă de semnarea contractului de către părŃi; 

- întocmeşte nota internă către serviciul contabilitate în vederea 

restituirii garanŃiilor de participare la licitaŃie; 

- întocmeşte adresa către AdministraŃia FinanŃelor în vederea 

restituirii taxei de participare la licitaŃie (acolo unde este cazul); 

- Ńine evidenŃa lucrărilor repartizate, ce urmează a se executa, cele 

în curs de finalizare şi cele finalizate; 

- dă informaŃii solicitanŃilor asupra licitaŃiilor în curs; 

- conlucrează cu alte servicii de specialitate din instituŃie pentru a 

obŃine sprijinul necesar în rezolvarea problemelor specifice 

postului său, care au conexiuni cu activitatea specifică acestora; 

- îndeplineşte orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fişa de 

post, în funcŃie de solicitările conducerii Centrului sau ale şefului 

sau direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte 

compartimente din cadrul instituŃiei privind sesizări, verificări, 

reclamaŃii, proiecte; 

 

  III. Biroul juridic – resurse umane şi protecŃia muncii 

  1. Serviciul resurse umane are următoarele atribuŃii: 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de 

competenŃă şi conform prevederilor legale, prin concurs; 

- organizează, conform legislaŃiei în vigoare, concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante în cadrul Centrului 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 Centrului; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi răspunde pentru corelarea cu 

atribuŃiile din R.O.F.; 

- răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare (salariul 

de baza, indemnizaŃii de conducere, salariul de merit, premii, etc.); 

- întocmeşte şi elaborează legitimaŃii de control în baza dispoziŃiilor 

legale; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 

celor lunare din fondul de 2 %; 

- analizează necesarul de personal pe structură şi specialităŃi şi 

face propuneri de măsuri de asigurare a acestuia în funcŃie de 

necesităŃi; 

- efectuează controlul prestării muncii în cadrul programului normal 

de muncă, conform normelor legale; 

- verifică condicile de prezenŃă, foile colective de prezenŃă şi 

graficele de activitate pentru toate categoriile de personal; 

- elaborează programele de pregătire şi de perfecŃionare, precum 

şi urmărirea aplicării lor; 

- întocmeşte statul de personal şi asigură reactualizarea lui; 

- efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului; 

- participă la evaluarea complexităŃii lucrărilor ce revin diferitelor 

funcŃii şi pe această bază propune modul de diferenŃiere a 

salariilor pe funcŃii;  
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- răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a Comisiei 

de angajare; 

- Ńine gestiunea carnetelor de muncă şi a suplimentelor; 

- răspunde de procurarea cărŃilor de muncă şi a suplimentelor; 

- întocmeşte carnetele de muncă noi; 

- operează în carnetele de muncă modificări ale drepturilor 

salariale determinate de indexări, promovări de funcŃii, salarii de 

merit, etc.; 

- completează carnetele 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 nivelului 

de studii; 

- întocmeşte şi înregistrează la ITM registrul de evidenŃă a 

salariaŃilor; 

- întocmeşte formele de pensionare; 

- elaborează propuneri pentru perfecŃionare a sistemului de 

selectare, încadrare, promovare şi salarizare a personalului; 

- eliberează la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat; 

- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare pe 

linia organizării şi salarizării personalului din cadrul Centrului; 

- asigură calculul salariilor şi stabilirea reŃinerilor conform legii; 

- întocmeşte şi depune la autorităŃile locale declaraŃiile privind 

reŃinerea şi virarea sumelor prevăzute pentru asigurarea socială 

de sănătate, contribuŃia de asigurări sociale şi contribuŃia pentru 

ajutorul de somaj; 

- îndeplineşte şi alte sarcini specifice trasate de către director. 
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 2. Serviciul juridic are următoarele atribuŃii: 

- asigură consultanŃă juridică; 

- asigură asistenŃă juridică pentru Centru în faŃa oricăror organe 

jurisdicŃionale; 

- urmăreşte apariŃia actelor normative şi aduce la cunoştinŃă 

conducerii obligaŃiile ce revin Centrului; 

- vizează pentru legalitate deciziile emise de director; 

- avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente 

care reglementează activitatea Centrului; 

- participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 

- participă la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară, 

aducând la cunoştinŃă conducerii Centrului dispoziŃiile legale care 

trebuie respectate în acest caz; 

- participă la negocierea contractelor în care Centrul urmează să 

devină parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 

- urmăreşte respectarea legalităŃii în cazul încheierii, modificării şi 

desfacerii contractelor individuale de muncă; 

- completarea şi operarea de modificări în Registrul general de 

evidenŃă al angajaŃilor. 

 

 3. Responsabilul cu ProtecŃia Muncii are următoarele 

atribuŃii: 

- să-şi însuşească, să respecte şi să aducă la cunoştinŃă întregului 

colectiv din care face parte, normele de protecŃia muncii şi 

măsurile de aplicabilitate a acestora; 

- să participe la instructajele de protecŃia muncii organizate de 

Centru, sau orice altă formă de instruire în domeniu; 
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- să asigure instructajul periodic la locul de muncă şi să Ńină 

evidenŃa programului de instruire, precum şi completarea datelor 

în fişa individuală de instructaj; 

- să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol 

de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană, cât şi pe celelalte personae participante la procesul de 

muncă; 

- să aducă la cunoştinŃă orice defecŃiune tehnică sau de altă 

natură care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională; 

- să oprească lucrul la apariŃia unui pericol iminent de producere a 

unui accident; 

- să utilizeze echipamentul individual de protecŃie din dotare 

corespunzător scopului pentru care a fost acordat; 

- să verifice avizul medical al noilor angajaŃi şi al celor cu 

schimbarea locului de muncă, înainte de începerea activităŃii; 

- să colaboreze cu membrii CSSM.  

IV. Serviciul administrativ are următoarele atribuŃii: 

- întocmeşte şi realizează planul de aprovizionare; 

- asigură transportul tuturor bunurilor; 

- asigură depozitarea materialelor şi a celorlalte bunuri; 

- întocmeşte şi realizează planul de investiŃii şi reparaŃii; 

- administrează spaŃiile în care funcŃioneaza Centrul, asigurând 

respectarea prevederilor legale; 

- păstrează arhiva unităŃii; 

- păstrează şi arhivează, conform legii, documentele activităŃii 

proprii; 
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- efectuează împreună cu alte persoane desemnate inventarierea 

patrimoniului şi face propuneri pentru reparaŃii curente şi capitale 

la mijloacele fixe; 

- realizează lucrările de secretariat şi dactilografiere a lucrărilor; 

- asigură întreŃinerea în bune condiŃii a patrimoniului şi mici 

reparaŃii curente; 

- asigură activitatea de registratură – secretariat; 

- organizează inventarierea mijloacelor materiale la perioadele 

prevăzute de legislaŃia în vigoare; 

- asigură dotarea punctelor P.S.I şi menŃinerea acestora în stare 

de funcŃionare; 

- organizează şi desfăşoară activitatea de curăŃenie; 

- organizează şi desfăşoară activitatea de întreŃinere şi revizii 

periodice şi verifică intervenŃiile furnizorilor în perioada termenelor 

de garanŃie conform certificatelor de calitate şi garanŃie; 

- efectuează lucrări de pregătire a licitaŃiilor şi selectarea de oferte 

pentru achiziŃionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, furnituri 

de birouri, reparaŃii şi investiŃii; 

- propune spre aprobare şi realizează achiziŃionarea mijloacelor 

fixe şi materialelor consumabile; 

- participă la recepŃia lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii, verificând 

modul de realizare a remedierilor stabilite prin procesele verbale 

de recepŃie; 

- verifică şi supune spre aprobare documentaŃia pentru scoaterea 

din funcŃiune a mijloacelor fixe cu durată de serviciu îndeplinită; 

- asigură aprovizionarea Centrului cu materiale de întreŃinere şi 

obiecte de inventar; 
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- asigură şi răspunde de gestionarea corectă, conform prevederilor 

legale, a bunurilor Centrului; 

- urmăreşte realizarea prestărilor de servicii privind întreŃinerea şi 

repararea mijloacelor auto din dotare; 

- organizează evidenŃa, selecŃionarea, păstrarea şi clasarea 

documentelor din arhiva Centrului; 

- răspunde de derularea contractelor de service pentru 

echipamente; 

- administrează spaŃiul în care funcŃionează Centrul; 

- îndeplineşte şi alte sarcini specifice trasate de director. 

V. Serviciul Proiecte Culturale are următoarele atribuŃii: 

- propune, organizează şi coordonează activităŃi culturale care să 

aibă legatură cu educaŃia permanentă; 

- propune conducerii Centrului Cultural programe şi activităŃi 

culturale în funcŃie de oportunitate; 

- întocmeşte propunerile de proiecte culturale şi le supune spre 

aprobare directorului Centrului; 

- realizează, împreună cu Serviciul Marketing Cultural, materiale 

publicitare necesare mediatizării evenimentelor culturale aprobate 

de ordonatorul de credite; 

- organizează şi coordonează activitatea de pregătire profesională 

adresată tuturor categoriilor sociale în funcŃie de oportunităŃi prin 

organizarea de cursuri pe diferite profesii şi domenii; 

- asigură mediatizarea către populaŃie a activităŃilor serviciului prin 

orice formă de publicitate; 

- propune şi redactează proiecte culturale utilizând granduri; 

- caută parteneri culturali, propune acestora proiecte în parteneriat; 
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- atrage surse extrabugetare pentru diverse proiecte culturale; 

- elaborează şi redactează proiecte culturale naŃionale şi 

internaŃionale; 

- stabileşte legături culturale şi educaŃionale cu instituŃii, cu O.N.G-

uri, persoane fizice şi/sau juridice din Ńară şi străinătate; 

- propune proiecte şi strategii de gestionare a proiectelor culturale; 

- îndeplineşte şi alte sarcini specifice trasate de director. 

VI. Serviciul Marketing Cultural are următoarele atribuŃii: 

- asigură activitatea de marketing cultural pentru stabilirea 

oportunităŃii desfăşurării spectacolelor, manifestărilor artistice; 

- organizează şi coordonează activitatea culturală (cenacluri, 

ateliere literare, editări şi publicaŃii, mese rotunde, calendarul 

cultural, vernisaje şi expoziŃii tematice, dezbateri, etc.); 

- propune, organizează şi coordonează activitatea artistică, 

stagiunea de spectacole, expoziŃii, formaŃii artistice, etc; 

- propune oferte artistice pentru diferite evenimente; 

- ofertează proiectele culturale; 

- asigură vânzarea biletelor de spectacol aferente activităŃilor 

Centrului; 

- asigură publicitatea pentru activităŃile desfăşurate de Centrul 

Cultural;  

- propune spre discuŃie şi aprobare proiecte culturale care au ca 

scop promovarea imaginii instituŃiei pe plan local, naŃional şi 

internaŃional, prin acŃiuni specifice Centrului Cultural; 

- propune asocierea în vederea realizării de spectacole cu instituŃii, 

persoane fizice şi/sau persoane juridice, respectând normele 

legale în vigoare; 
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- propune şi coordonează schimburi culturale între diferite culturi şi 

naŃiuni; 

- propune conferinŃe şi dezbateri cu public, având invitaŃi oameni 

de cultură, artă, presă ş.a.; 

- coordonează menŃinerea legăturii cu alte centre culturale din Ńară 

şi/ sau străinătate în vederea promovării actului cultural şi a unei 

imagini corecte, în context naŃional şi internaŃional, a Centrului 

Cultural European Sector 6; 

- îndeplineşte şi alte sarcini specifice trasate de director. 

 

 Articolul 11 - Organizarea 

 1. Organizarea instituŃiei, structura organizatorică şi numărul 

de posturi sunt stabilite prin organigramă, stat de funcŃii şi 

Regulament de Organizare şi FuncŃionare, aprobate de Consiliul 

Local al Sectorului 6.  

 2. AtribuŃiile corespunzătoare compartimentelor funcŃionale 

şi personalului se stabilesc prin fişa postului, iar evaluarea se face 

prin fişa anuală de evaluare a performanŃelor profesionale 

individuale stabilite pe baza criteriilor de evaluare.  

 3. Ansamblul Centrului se organizează în conformitate cu 

Legea 504/2005 fiind compus din orchestră, solişti vocali şi 

formaŃie de dansuri populare.  

 

 Articolul 12 - Angajarea personalului 

 1. Personalul este structurat în personal de conducere, de 

specialitate, de administraŃie şi de deservire.  

 2. Numirea directorului se face prin hotărâre a Consiliului 

Local al Sectorului 6 la propunerea preşedintelui, pe baza 

susŃinerii unui concurs de management, câştigătorul urmând să 
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încheie un contract de management în conformitate cu prevederile 

legii. Contractul de management va conŃine programele şi 

proiectele minimale pe care directorul se angajează să le 

realizeze, în condiŃiile legii.  

 3. Eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a 

directorului se face prin hotărâre a Consiliului Local Sector 6, la 

propunerea motivată a preşedintelui, cu avizul Comisiei pentru 

cultură, în baza unei anchete administrative.  

 4. Angajarea personalului se face cu contract de muncă pe 

perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, în funcŃii de 

specialitate, în funcŃii tehnice sau administrative, precum şi în baza 

unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenŃii 

reglementate de Codul civil. Încadrarea personalului cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază 

de concurs sau examen, în condiŃiile legii.  

 5. Prin excepŃie, în cazul personalului încadrat pe perioadă 

determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, 

încheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, 

prin acordul părŃilor.  

 6. Prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului sau concursului pentru angajarea personalului se 

aplică, în mod corespunzător şi în situaŃiile de promovare în 

funcŃie, grad sau treaptă superioară.  

 7. Potrivit Legii 504/2005 şi a OUG 118/2006 membrii 

Ansamblului Centrului Cultural European Sector 6 pot fi angajaŃi cu 

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau 

determinată în funcŃii de specialitate, în funcŃii tehnice şi 

administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care 
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participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza 

unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenŃii 

reglementate de Codul civil.  

 

 Articolul 13 - Salarizarea personalului 

 1. Salarizarea personalului se face în raport cu funcŃia şi 

pregătirea profesională, acordarea drepturilor de salarizare şi de 

personal se realizează în condiŃiile şi cu respectarea legilor în 

vigoare şi cu încadrarea strictă în resursele financiare aprobate 

prin bugetul propriu. Personalul Centrului poate primi fonduri 

pentru primele de vacanŃă şi Ńinuta de lucru.  

 2. Personalul de specialitate care desfăşoară activităŃi 

artistice în cadrul aşezămintelor culturale, instituŃii publice, angajat 

cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în 

funcŃie de pregătirea profesională, potrivit legislaŃiei în vigoare 

aplicabile personalului bugetar.  

 3. Personalul de specialitate care desfăşoară activităŃi de 

educaŃie permanentă în cadrul aşezămintelor culturale, instituŃii 

publice, angajat cu contract individual de muncă este încadrat şi 

salarizat conform legislaŃiei în vigoare, în funcŃie de pregătirea 

profesională.  

 4. Pentru personalul didactic din învăŃământul preuniversitar şi 

universitar, care desfăşoară activităŃi de educaŃie permanentă în 

cadrul aşezămintelor culturale, instituŃii publice nivelurile de 

salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 Articolul 14 - Răspunderea personalului 

 1. Personalul are obligaŃia să-şi realizeze sarcinile în 

conformitate cu fişa postului, să respecte disciplina şi normele de 

comportament şi să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea 

în bune condiŃii a atribuŃiilor profesionale.  

 2. Personalul îşi va desfăşura activitatea cu respectarea 

prevederilor Legii 477/8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită 

a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice.  

 

CAPITOLUL IV 

PATRIMONIUL ŞI BUGETUL 

 

 Articolul 15 - Patrimoniul 

 1. Patrimoniul Centrului poate fi compus din dreptul de 

administrare sau folosinŃă gratuită asupra unor bunuri imobile şi 

mobile aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi/sau al 

sectorului 6, din dreptul de proprietate privată asupra unor bunuri 

mobile şi imobile, precum şi din drepturile şi obligaŃiile patrimoniale 

stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 6. 

 2. Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăŃit şi completat prin 

achiziŃii, donaŃii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau 

prin transfer, cu acordul părŃilor, de bunuri din partea unor instituŃii 

publice ale administraŃiei publice centrale şi locale, a unor 

personae juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane 

fizice din Ńară sau din străinătate. 

 3. Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului 

se gestionează potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare, conducerea 

instituŃiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în 

vederea protejării acestora. 
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 Articolul 16. Bugetul şi finanŃarea cheltuielilor 

 1. Bugetul propriu se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 

Local Sector 6.  

 2. FinanŃarea se face de la bugetul Consiliului Local Sector 

6, în conformitate cu obiectivele şi programele stabilite, precum şi 

din alte surse, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 118/2006 privind 

înfiiŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 3. Veniturile proprii se obŃin din următoarele activităŃi 

realizate direct de Centru: 

a. închirieri de spaŃii şi bunuri mobile; 

b. valorificări de bunuri realizate în cadrul taberelor de creaŃie, 

cercuri aplicative, alte activităŃi culturale şi de educaŃie 

permanentă; 

c. încasări din vânzarea cărŃilor, publicaŃiilor, programelor 

multimedia şi biletelor de intrare la manifestările culturale 

organizate de Centru; 

d. prestarea unor servicii şi/sau activităŃi culturale sau de 

educaŃie permanentă, în conformitate cu obiectivele şi atribuŃiile 

instituŃiei, potrivit legii; 

e. derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat 

sau în colaborare cu alte instituŃii din Ńară şi din străinătate; 

f. prestarea altor servicii sau activităŃi, în conformitate cu 

obiectivele şi atribuŃiile instituŃiei şi cu respectarea dispoziŃiilor 

legale în vigoare. 

4. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanŃarea 

proiectelor şi programelor culturale. 
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 5. Centrul poate beneficia şi de donaŃii şi sponsorizări, cu 

respectarea dispoziŃiilor legale; liberalităŃile de orice fel pot fi 

acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiŃii ori de sarcini 

care pot afecta autonomia instituŃiei sau dacă nu sunt contrare 

obiectului sau de activitate. 

 6. Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităŃi ale 

administraŃiei publice centrale, precum şi autorităŃile administraŃiei 

publice locale pot susŃine material şi financiar, singure sau în 

parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte ale Centrului.  

 

 Articolul 17. Contabilitatea 

1. Centrul are cont propriu, organizează şi conduce contabilitatea 

propriilor operaŃiuni financiare, conform reglementărilor legale. 

EvidenŃa financiar contabilă şi execuŃia bugetară se va organiza 

într-un singur cont de execuŃie aferent persoanei juridice, cu 

defalcări ale conturilor sintetice pe analitice, corespunzător secŃiilor 

componente.  

2. Pentru evidenŃa în contabilitate a gradului de autofinanŃare a 

fiecărui compartiment de specialitate se vor deschide analitice 

pentru conturile de venituri şi cheltuieli.  

 

 Articolul 18. DispoziŃii finale 

1. Centrul dispune de ştampilă. 

2. În toate actele Centrul va folosi antetul “Consiliul Local al 

Sectorului 6- Centrul Cultural European Sector 6”;  

3. Aceleaşi elemente vor fi inscripŃionate şi pe ştampilă. 

4. Centrul are arhivă proprie în care se păstrează, în conformitate 

cu prevederile legale: 
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a. actul normativ de înfiinŃare; 

b. regulamentul de organizare şi funcŃionare; 

c. documentele de personal; 

d. documentele financiar-contabile; 

e. registrul de evidenŃă al activităŃilor, inclusiv materialele care 

atestă activităŃile; 

f. planul, programele de activitate; 

g. corespondenŃa şi situaŃiile statistice; 

h. alte documente, potrivit legii. 

5. În temeiul prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziŃiilor 

legale în vigoare, directorul elaborează Regulamentul de Ordine 

Interioară al instituŃiei. 

6. Orice modificare şi completare a prezentului Regulament vor fi 

propuse de Consiliul de AdministraŃie, în vederea aprobării prin 

hotărâre a Consiliului Local Sector 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar/asistat în Centrul de Îngrijire  

şi AsistenŃă „ Floare Roşie”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul 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; 

 În temeiul prevederilor art. 53 si 54 din Legea nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 

33 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevedrerilor Legii nr. 448/2006 precum şi cele ale 

prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 619/2008 privind aprobarea 

costului lunar de întreŃinere în centrele rezidenŃiale pentru 

persoane cu handicap, pe baza căruia se stabileşte contribuŃia de 

întreŃinere datorată de persoanele cu handicap asistate sau de 

susŃinătorii legali ai acestora; 

 łinând cont de prevederile art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 

alin. 2 lit. “j” şi “n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/asistat în cadrul 

Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă situat în Strada Floare Roşie nr. 

7A, în cuantum de 2708 lei.  

 

 Art. 2. ContribuŃia de întreŃinere datorată de către o 

persoană adultă asistată sau de susŃinătorii legali ai acestora este 

de 175 lei. 

 

 Art. 3. Cuantumul prevăzut la Art. 2 (175 lei) se indexează 

prin Hotărâre de Guvern în funcŃie de indicele de creştere a 

preŃurilor de consum prognozat pe anul anterior. 

 

 Art. 4. ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere 

în sarcina persoanei adulte şi/sau a susŃinătorilor legali ai acestuia 

se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

adultă, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de 

susŃinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 198/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea creşterii nivelului alocaŃiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective  

din instituŃiile publice de asistenŃă socială 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 Luând în considerare Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 În temeiul prevederilor art. 3 din H.G. nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelul minim al alocaŃiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială, 

precum şi a Referatului nr. A/24629/26.11.2008 întocmit de către 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6 prin DirecŃia de ProtecŃie Socială. 

 În temeiul art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. “j” şi 

“n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă creşterea nivelului alocaŃiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective, după cum urmează: 

- Cămin pentru persoane vârstnice - 12 Ron/zi; 

- InstituŃii de asistenŃă socială pentru persoane cu handicap - 12 

Ron/zi; 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 199/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului  

contribuŃiei lunare de întreŃinere ale persoanelor vârstnice îngrijite 

în Complexul de Servicii Sociale „SF. NECTARIE”  

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul 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; 

 În temeiul art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 

alin. 2 lit. “j” şi “n” din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Sociale “SF. 

NECTARIE”, în cuantum de 2077 lei. 
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 Art. 2. (1) Se aprobă contribuŃia lunară de întreŃinere în 

cuantum de 1000 lei.  

 (2) Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în 

cadrul Complexului de Servicii Sociale “SF. NECTARIE” datorează 

contribuŃia lunară de întreŃinere în cuantum de până la 60% din 

valoarea veniturilor personale lunare. 

 (3) DiferenŃa până la concurenŃa valorii integrale a 

contribuŃiei lunare de întreŃinere (1000 lei) se va plăti de către 

susŃinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale “SF. NECTARIE”, dacă realizează 

venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei. 

 

 Art. 3. ObligaŃia de plată a contribuŃiei lunare de întreŃinere 

în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susŃinătorilor legali se 

stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 

vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de 

susŃinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

 

 Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. 3 (600 lei) se 

indexează prin hotărâre de Guvern în funcŃie de indicele de 

creştere a preŃurilor de consum prognozat pe anul anterior. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 200/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea cuantumului maxim şi condiŃiilor de acordare a 

prestaŃiilor materiale şi financiare excepŃionale prevăzute de Legea 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 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; 

 În conformitate cu prevederile art. 121-123 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

 În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin. 2 lit. “n” din Legea nr. 

215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim şi condiŃiile de acordare 

a prestaŃiilor materiale şi financiare excepŃionale prevăzute de 
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Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, în valoare de 460.000 lei. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor 

duce la îndeplinire, conform competenŃelor, prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 201/11.12.2008 
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ANEXĂ la H.C.L.S. 6 nr. 201/11.12.2008 

 

 I. DURATA PROIECTULUI : 

 Acordarea de prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale 

se va desfăşura pe durata anului 2009; 

 

 II. SUMA SOLICITATĂ DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL 

PENTRU ACORDAREA PRESTAłIILOR MATERIALE ŞI 

FINANCIARE EXCEPłIONALE: 460.000 RON 

 

III. JUSTIFICAREA PROPUNERII DE ACORDARE A 

PRESTAłIILOR FINANCIARE EXCEPłIONALE ÎN SECTORUL 6 

1. Justificarea legală: 

 Conform art. 121 şi 122 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, primarii acordă 

prestaŃii financiare excepŃionale în situaŃia în care familia care 

îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi 

materiale determinate de o situaŃie excepŃională şi care pun în 

pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

 

2. RelevanŃa acordării de prestaŃii materiale şi financiare 

excepŃionale pentru îmbunătăŃirea intervenŃiilor de asistenŃă 

socială în protecŃia copilului 

 Conform monitorizării situaŃiei cazurilor sociale intrate în 

sistemul de protecŃia a copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6, în anul 

2007 nerespectarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte 

creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a acestuia de către familia 
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sa survin de cele mai multe ori pe fondul unor lipsuri materiale şi 

financiare cu care se confruntă parinŃii sau persoana care are în 

îngrijire copilul/ copiii; 

 SoluŃionarea cazurilor care intră în sistemul de protecŃie a 

copilului presupune o intervenŃie complexă la nivelul oferirii 

serviciilor sociale atât asupra situaŃiei sociale, fizice şi psihice a 

copilului, cât şi asupra familiei acestuia.  

 Acordarea unor prestaŃii financiare sau materiale în regim 

excepŃional poate contribui, prin corelare cu oferirea altor servicii 

de asistenŃă socială de speialitate∗, la soluŃionarea eficientă a 

situaŃiilor de risc în care se află copilul. 

 Acest serviciu creat prin proiectul «PrestaŃii materiale şi 

financiare excepŃionale pentru familiile aflate în imposibilitatea 

acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor, conform Legii 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului”, 

urmăreşte îndeplinirea următoarelor principii cuprinse în Strategia 

NaŃională cu privire la ProtecŃia Drepturilor Copilului: diminuarea 

riscurile separării copilului de familie; facilitarea dobândirii 

autonomiei economice a familiei copilului, aşa încât dependenŃa 

acesteia şi a copilului de serviciile sociale să se diminuieze treptat; 

susŃinerea reintegrării în familia naturală a copilului pentru care s-a 

dispus o măsura de protecŃie specială; îmbunătăŃirea stării de 

sănătate a copilului cu dizabilităŃi. 
                                                
∗ Servicii de asistenŃă socială de specialitate pot fi: acordarea unor măsuri de 
protecŃie specială, consiliere psihologică, consiliere ocupaŃională pentru 
părinŃi şi copil, consilierea copilului delincvent, reintegrarea familială a 
copilului separat de părinŃii săi, consiliere a copilului abuzat fizic şi psihic, 
consilierea familiei în vederea reintegrării familiale a copilului, psiho-terapii, 
etc. 
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3. Justificarea acordării prestaŃiilor materiale şi financiare 

excepŃionale în conformitate cu monitorizarea prestaŃiilor 

financiare excepŃionale acordate în anul 2006, precum şi a analizei 

monitorizării cazurilor de protecŃie a copilului intrate în sitemul de 

asistenŃă socială în anul 2007 

a) PrestaŃiile financiare excepŃionale acordate în anul 2006 

 În anul 2006 s-au acordat prestaŃii financiare excepŃionale 

beneficiarilor din sectorul 6 în sumă fixă de 82 RON, cuantum 

corespunzător alocaŃiei de plasament, pentru un număr de 235 de 

copii, pentru o perioadă de 4 luni, şi pentru un număr de 32 de 

copii, pentru o perioadă de 6 luni. 

 În proiectul  aprobat prin H.C.L. S6 nr. 268/22.01.2006 a fost 

prevazută acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale cu suma 

menŃionată mai sus pentru un număr de 1500 de copii. Bugetul 

aprobat pentru acest proiect desfăşurat în 2006 a fost de 

aproximativ 492.000 RON. DiferenŃa dintre numărul de copii 

propuşi pentru a beneficia de prestaŃii financiare excepŃionale şi 

numărul de copii pentru care s-a satisfăcut acordarea acestui 

serviciu se datorează în principal întârzierii cu care a început 

derularea programului, respectiv, luna mai a anului 2006.  

 Pe de alta parte, acordarea prestaŃiilor în sumă fixă nu a 

permis utilizarea acestui serviciu în mod flexibil, aşa încât să 

susŃină soluŃionarea eficientă a problemelor particulare cu care se 

confruntă copilul. 

 Pentru cea mai mare parte a beneficiarilor acordarea 

prestaŃiei în 2006 a contribuit în mică măsura la îmbunătăŃirea 

situaŃiei familiale a copilului, în unele cazuri aceasta rămânând 
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neschimbată. Cu toate acestea, condiŃia ca beneficiarul de 

prestaŃii să fie înscris în prealabil la AMOFM Bucureşti, a produs în 

câteva cazuri (aproximativ 4 familii din 120) rezultate bune pentru 

familia copilului. PărinŃii copilului s-au angajat sau au participat la 

cursuri de calificare sau recalificare derulate de AMOFM Bucureşti. 

 În concluzie, pentru anul 2008 propunem schimbarea 

modalitaŃii de acordare a prestaŃiilor, în aşa fel încât acestea să 

vină cu adevărat în sprijinul copiilor aflaŃi în situaŃii excepŃionale. 

ModalităŃile de acordare sunt prevăzute la punctul V. Obiective din 

prezentul proiect. 

b) Rezumat al monitorizării cazurilor intrate în sistemul de protecŃie 

a copilului în anul 2007 

 În anul 2007, până la data de 1 octombrie, în sistemul de 

asistenŃă socială al DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului au fost 

identificate 112 familii cu nevoi materiale şi financiare. Acestor 

familii le corespunde un număr de 186 de copii. Dintre cele 112 

familii, 106 au venituri insuficiente sau nu dispun de venituri pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului/copiilor. Acestea au nevoie de un 

ajutor material.  

 De asemenea, 6 dintre cele 112 familii nu dispun de o 

locuinŃă. În situaŃia în care cele 6 familii ar beneficia de plata chiriei 

pentru o locuinŃă copiii acestora ar putea fi reintegraŃi în familia 

naturală. 

 Tot în anul 2007, au beneficiat de plata gradiniŃei cu program 

prelungit sau săptămânal un număr de aproximativ 20 de copii. 

Analiza situaŃiei familiale a acestor copii relevă faptul că oferirea 

acestui serviciu financiar, pe de o parte, a permis membrilor 
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familiei să se angajeze aşa încât în timp aceştia să câştige un 

statut economic autonom, pe de altă parte, oferirea serviciului a 

contribuit la creşterea gradului de îngrijire şi educare 

corespunzătoare vârstei copilului.  

 Din evidenŃele Serviciului de Evaluare Complexă reiese 

faptul că pe raza sectorului 6 există un număr de 50 de copii 

diagnosticaŃi cu boli metabolice şi de nutriŃie care necesită o 

alimentaŃie specială, fiindu-le necesare o anumită categorie de 

produse alimentare a căror achiziŃie este mai costisitoare decât în 

situaŃia procurării alimentelor pentru un copil sănătos. 

 Tot în evidenŃele acestui serviciu se află un număr de 300 de 

copii care suferă de diverse afecŃiuni ce necesită şedinŃe de 

recuperare medicală lunară (tetrapareză spastică, paralizie 

cerebrală, cancer, autism, etc.) În cazul copiilor cu autism, de 

exemplu, aceasta afecŃiune necesită un tratament ce constă în 

şedinŃe de terapie ABA a căror cost lunar este evaluat între 3500 – 

4000 RON. Cea mai mare parte dintre familiile acestor copii nu au 

suficiente venituri pentru a suporta cheltuielile acestui tratament.  

 

 IV. SCOP 

 Acordarea unor prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 are ca scop, prin 

corelarea cu oferirea de servicii de asistenŃă socială de 

specialitate, soluŃionarea situaŃiilor de criză care pun în pericol 

dezvoltarea armonioasă a copilului a cărui familie se confruntă 

temporar cu probleme financiare sau materiale determinate de o 

situaŃie excepŃională.  
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 V. OBIECTIVE 

1. Acordarea de prestaŃii materiale excepŃionale în conformitate cu 

art. 122 din Legea 272/2004 sub formă de bonuri valorice pentru 

achiziŃia de alimente, în cuantum de 200 RON lună pentru o 

perioadă de 6 luni pentru un număr de 167 de copii a căror familii, 

din cauza lipsei resurselor financiare şi materiale, nu reuşesc să 

asigure o alimentaŃie corespunzătoare copilului/copiilor. 

2. Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în conformitate cu 

art. 121 din Legea 272/2004 în cuantum maxim de 4000 RON 

familie, pentru un număr de 40 de familii care au în îngrijire unul 

sau mai mulŃi copii aflaŃi în situaŃii excepŃională – afecŃiuni 

medicale grave a căror tratament presupune o cheltuială pe care 

familia nu o poate suporta din venituri proprii, alte situaŃii 

excepŃionale pe care comisia pentru acordarea prestaŃiilor le va 

considera eligibile, de exemplu, locuinŃă degradată care necesită o 

reparaŃie urgentă pentru a asigura confortul minim din punct de 

vedere fizic pentru copil/copii. 

3. Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în cuantum de 

maxim 250 RON pentru o perioadă de 6 luni unui număr de 60 de 

copii a căror familii nu pot suporta cheltuielile de susŃinere a 

acestora în programul prelungit sau săptămânal al unei gradiniŃe. 

4. Acordarea de prestaŃii financiare excepŃionale în coantum 

maxim de 960 RON pentru un număr de 10 de copii cu rezultate 

deosebite la învăŃătură, în practicarea unui sport sau a unei 

activităŃi artistice, a căror familii, din cauza unei situaŃii materiale şi 

financiare precară, nu reusesc să ofere suportul necesar pentru 

dezvoltarea educaŃională, sportivă sau artistică a copilului/copiilor. 

Aceste prestaŃii pot fi destinate achiziŃionării de rechizite, manuale, 

sisteme PC, echipamente necesare practicării unui sport, etc.  
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 VI. GRUPUL łINTĂ ŞI CRITERIILE DE ACORDARE: 

 Copiii şi familiile acestora care au domiciliul legal în Sectorul 

6 şi temporar se confruntă cu probleme financiare şi materiale 

determinate de o situaŃie excepŃională după cum urmează: 

I. Criterii privind satisfacerea obiectivului 1, 3 şi 4 

- Familii cu venitul lunar per membru de familie mai mici de 220 

RON;  

- Familii care temporar nu dispun de venituri, cu condiŃia înscrierii 

acestora în evidenŃa AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncă; 

- Copii ai căror părinŃi execută o pedeapsă privativă de libertate 

sau care au fost eliberaŃi recent, cu condiŃia să fie în evidenŃa 

AgenŃiei pentru Ocuparea ForŃei de Muncă; 

- Familii care au în întreŃinere copii cu handicap (grav, accentuat ), 

iar veniturile lunare ale acestora per membru de familie este mai 

mic de 220 RON; 

- Familii sau persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. sector 6 

care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) şi care au 

minim trei copii în întreŃinere; 

- Familii sau persoane aflate în evidenŃa D.G.A.S.P.C. sector 6 

care beneficiază de plata chiriei pentru o locuinŃă şi care au minim 

trei copii în întreŃinere; 

- Persoane /familii care au în îngrijire copii beneficiari ai unei 

măsuri de protecŃie specială (plasament) şi nu au posibilităŃi 

materiale, respectiv au un venit per membru de familie mai mic de 

220 RON ; 

- Familii care au domiciliul în sectorul 6, dar care, în fapt, locuiesc 

pe raza altor sectoare şi se află în una din situaŃiile de mai sus; 
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- Copii cu rezultate deosebite la învăŃătură sau în practicarea unui 

sport a căror familie nu pot susŃine din punct de vedere financiar 

dezvoltarea educaŃională sau sportivă deorece se află în una din 

situaŃiile descrise mai sus; 

II. Criterii privind satisfacerea obiectivului 2 

- Criteriile de selecŃionare a cazurilor copiilor sau familiile acestora 

aflaŃi/aflate în situaŃii excepŃionale din punct de vedere medical sau 

locativ vor fi stabilite prin dispoziŃia directorului executiv al 

DGASPC de către Comisia pentru Acordarea de PrestaŃii Materiale 

şi Financiare ExcepŃionale după analiza prealabilă a dosarelor 

depuse la secretariatul comisiei în primele 3 luni ale anului, cu 

excepŃia cazurilor deosebit de grave care necesită o intervenŃie 

medicală de urgenŃă; 

 Suma efectivă – se va putea stabilii o sumă între 500 – 4000 

RON - şi modalitatea de acordare a acesteia – în una sau mai 

multe tranşe - se va stabilii de către managerul de caz sau 

responsabilul de caz prevenire şi va fi aprobată de către comisie în 

funcŃie de nevoile excepŃionale identificate ale copilului/copiilor 

şi/sau ale familiei acestuia; 

 MenŃiune: 

 În situaŃia în care după primele 6 luni ale anului numărul 

beneficiarilor prevăzuŃi în obiectivul 2 şi 4 a fost satisfăcut, dar 

bugetul aferent acestor obective nu a fost cheltuit, numărul 

beneficiarilor va putea fi suplimentat în funcŃie de bugetul 

necheltuit şi sumele propuse pentru soluŃionarea problemelor 

copiilor sau familiilor acestora. 
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 VII. ACTIVITĂłI PRINCIPALE 

 A. ActivităŃi care asigură calitatea acordării prestaŃiilor 

materiale şi financiare excepŃionale 

1. Identificarea situaŃiilor familiale, sociale şi medicale ale copilului 

pentru care urmează să se acorde prestaŃii financiare 

Acordarea prestaŃiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de 

asistenŃă socială ale copilului şi familiei acestuia prin: 

1.1. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care 

copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie; 

1.2. Definirea obiectivelor de îmbunătăŃire a situaŃiei de creştere şi 

îngrijire a copilului/copiilor în familie: 

- obiectivele de îmbunătăŃire a situaŃiei copilului vizează prevenirea 

situaŃiilor de risc în care sunt periclitate condiŃiile de dezvoltare 

fizică, mentală, spirituală, morală şi socială a copilului / copiilor în 

familie, conform art. 32 din Legea 272/2004; 

- datele obŃinute în urma analizei nevoilor de asistenŃă socială vor fi 

prezentate într-un raport de anchetă socială realizat de către 

responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz, în finalul căruia 

se vor preciza propunerile pentru îmbunătăŃirea situaŃiei copilului. 

2. Corelarea acordării prestaŃiilor materiale sau financiare 

excepŃionale cu alte servicii de asistenŃă socială de specialitate în 

conformitate cu prevederile Lg. 272/2004 şi a Standardele Minime 

Obligatorii cu privire la realizarea planului individualizat de 

protecŃie, a planului de servicii şi a planului de recuperare a 

copilului cu dizabilităŃi: 

- raportul de anchetă socială va fi însoŃită obligatoriu, după caz, de 

un plan de servicii, plan individualizat de protecŃie, plan de 

recuperare al copilului cu dizabilităŃi. 
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- serviciile de specialitate acordate copilului şi familiei acestuia vor 

fi corelate în mod eficient cu acordarea prestaŃiilor materiale sau 

financiare ; 

 MenŃiune: 

 Propunerea de acordare a prestaŃiilor materiale sau 

financiare excepŃionale se va face după epuizarea altor soluŃii 

oferite de către ONG-urile cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 are 

încheiată o convenŃie de colaborare; 

3. Monitorizarea acordării prestaŃiilor materiale şi financiare 

excepŃionale: 

- în cazul obiectivului 1 şi 3, la sfârşitul primelor trei luni de 

acordare a prestaŃiilor responsabilul de caz prevenire sau 

managerul de caz va întocmi pentru fiecare beneficiar un raport de 

monitorizare în care vor fi specificate schimbările survenite în 

situaŃia copilului ca urmare a acordării prestaŃiilor, precum şi modul 

în care beneficiarii au îndeplinit obligaŃiile prevăzute în Contractul 

de acordare a prestaŃiilor materiale sau financiare excepŃionale 

încheiat cu beneficiarul conform menŃiunii făcute la punctual B.4. 

din acest capitol; 

- în situaŃia în care managerul de caz sau responsabilul de caz 

prevenire constată nerespectarea de către beneficiar a obligaŃiilor 

prevăzute în Contract, după cele trei luni de acordare de prestaŃii, 

acesta va supune comisiei cazul în vederea hotărârii suspendării 

sau continuării acordării prestaŃiilor materiale sau financiare 

prevăzute la obiectivul 1 şi obiectivul 3; 

- în cazul obiectivelor 1 şi 3, la sfârşitul celor 6 luni de acordare a 

prestaŃiilor se va întocmi un raport final de monitorizare în care vor 

fi specificate schimbările survenite în creşterea şi îngrijirea 
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copilului, precum şi gradul de atingere a obiectivelor propuse iniŃial 

pentru îmbunătăŃirea situaŃiei copilului sau cauza pentru care 

obiectivele nu au fost atinse; 

- în situaŃiile prevăzute la obiectivele 2 şi 4 managerul de caz sau 

responsabilul de caz prevenire va întocmi un raport final de 

monitorizare care va conŃine precizările menŃionate mai sus; 

- rapoartele finale de monitorizare vor fi transmise Serviciului 

Strategii, Programme, Proiecte şi RelaŃii cu OMG din cadrul 

DGASPC Sector 6.  

 

 B. ActivităŃi privind procedurile de acordare a prestaŃiilor 

materiale şi financiare excepŃionale. 

1. Constituirea la nivelul DGASPC Sector 6 a Comisia pentru 

Acordarea de PrestaŃii Materiale şi Financiare ExcepŃionale prin 

dispoziŃia Directorului Executiv al D.G.A.S.P.C. Sector 6 

- după emiterea hotărârii consiliului local privind acordarea de 

prestaŃii materiale şi financiare excepŃionale, se va constitui la 

nivelul DGASPC Sector 6 Comisia pentru Acordarea de PrestaŃii 

Materiale şi Financiare ExcepŃionale a cărei atribuŃii constau în 

formularea de propuneri de acordare a prestaŃiilor către primarul 

sectorului, după ce în prealabil comisia analizează situaŃia 

familială, economică, socială şi medicală a copilului pentru care 

urmează să se acorde prestaŃii mareriale sau financiare şi 

stabileşte perioada, suma acordată şi modalitatea de plată; 

- în funcŃie de cazurile prezentate spre analiza copmisiei, odată la 

trei luni aceasta va putea modifica, completa şi îmbunătăŃii criteriile 

de eligibilitate pentru acordarea prestaŃiilor materiale sau 

financiare. Propunerea de modificare va fi aprobata prin dispoziŃia 

Directorului Executiv al DGASPC Sector 6. 
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2. Întocmirea dosarului social pentru acordarea de prestaŃii 

materiale şi financiare excepŃionale. 

Responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor 

prezenta comisiei dosarul social al copilului în care vor figura 

următoarele acte şi documente: 

- solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în sistemul de 

asistenŃă socială; 

- actele de identitate ale copilului, ale familiei acestuia, ale 

persoanei care are în îngrijire copilul; 

- acte care să dovedească situaŃia locativă a copilului şi a familiei; 

- acte doveditoare cu privire la venitul familiei, ale persoanei care 

are în îngrijire copilul; 

- acte şi documente cu privire la situaŃia şcolară a copilului/copiilor, 

respectiv, pentru grupul Ńintă prevăzut în obiectivul 4 se va 

prezenta un referat din partea directorului şcolii sau al directorului 

clubului sportiv;  

- adeverinŃa de înscriere în evidenŃă AMOFM, după caz; 

- acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, după 

caz, a familiei acestuia sau a persoanei în grija căreia se află 

copilul; 

- raportul de anchetă socială în care se vor descrie în mod special: 

problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au 

determinat aceste probleme; obiectivele de îmbunătăŃire a situaŃiei 

copilului; modul în care acordarea de prestaŃii materiale sau 

financiare poate contribui alături de alte servicii la îndeplinirea 

obiectivelor de îmbunătăŃire a situaŃiei copilului;  

- după caz, planul de servicii, planul individualizat de protecŃie, 

planul de recuperare al copilului cu dizabilităŃi; 
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- documente  care dovedesc întreprinderea unor activităŃi prin care 

au fost contactate ONG cu domeniul de activitate în protecŃia 

copilului; 

- alte acte şi documente care fac dovada situaŃiei în care se află 

copilul şi în baza cărora se justifică acordarea de prestaŃii 

materiale şi financiare. 

 

3. Emiterea dispoziŃiei primarului prin care se aprobă acordarea 

prestaŃiilor materiale sau financiare excepŃionale 

 După fiecare şedinŃă a Comisiei, secretarul acesteia va 

asigura desfăşurarea procedurilor necesare pentru emiterea 

dispoziŃiei primarului; 

 

4. Acordarea prestaŃiilor materiale sau financiare beneficiarilor   

- după emiterea dispoziŃiei primarului de acordare a prestaŃiilor 

materiale sau financiare excepŃionale, secretarul comisiei va 

înainta o adresă către DirecŃia Economică în care va specifica 

copiii pentru care s-a hotărât acordarea de prestaŃii, cuantumul 

sumei aprobate pentru fiecare copil în parte, perioada de acordare, 

persoana căreia îi va fi înmânătă prestaŃia materială sau financiară 

de către caseria DGASPC şi modalităŃile de decont în cazul 

prestaŃiilor financiare prevăzute în obiectivele 2 şi 3 şi 4 ale 

prezentului proiect; 

- responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor încheia 

cu beneficiarul un contract de acordare a prestaŃiilor materiale sau 

financiare, imediat după emiterea dispoziŃiei primarului, în care vor 

fi stipulate obligaŃiile părŃilor. În cazul îndeplinirii obectivelor 1 şi 3 

contractul va fi reînoit după primele trei luni de acordare a 

prestaŃiilor materiale şi financiare; 
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- obligaŃiile părŃilor vor fi hotărâte anticipat de către membrii 

comisiei în acord cu responsabilul de caz prevenire sau managerul 

de caz pentru fiecare caz în parte şi se vor nota în procesul verbal 

al şedinŃei. 

 

VIII. BUGET 

  Tabel privind distribuirea bugetului solicitat pentru 

îndeplinirea celor 4 obiective ale proiectului 

 
Obiectiv Număr de 

beneficiari 
Cost/beneficiar Perioada 

de 
acordare 

Total 
cost 

O 1 167 copii 200 RON/luna Maxim 6 
luni pe an 

200.400 
RON 

O 2 40 familii Maxim 
4000 RON/an 

O singură 
dată într-

un an 

160.000 
RON 

O 3 60 copii Maxim 
250 RON/luna 

Maxim 6 
luni pe an 

90.000 
RON 

O 4 10 
Copil/familie 

Maxim 
960 RON/an 

O singură 
dată  

într-un an 

9.600 
RON 

 
TOTAL COST PROIECT 

460.000 
RON 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru  

derularea proiectului „Apartamentul social pentru fete”  

ce va fi desfăşurat în cadrul comunităŃii locale din Sectorul 6 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

acitivitaŃi nonprofit de interes general, precum şi a Legii nr. 

350/2006, Legea tinerilor; 

 În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 2, lit. d, precum şi cele ale 

art. 81, alin. 2 lit. “d”, “n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanŃarea în limita sumei de 79.236 lei din 

bugetul local al Sectorului 6, în anul 2009 pentru derularea 

proiectului „Apartamentul social pentru fete” ce va fi desfăşurat de 

către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în parteneriat cu A.S.I.S., în 

conformitate cu Anexa, parte integrantă din prezentul de hotărâre. 

 

 Art. 2. DispoziŃiile prezentei hotărâri îşi vor produce efectele 

de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului 

Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia „Sprijinirea Integrării 

Sociale” în vederea implementării în comun a proiectului 

“Apartament social pentru fete”. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 
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Nr. 202/11.12.2008 

Anexă  

la H.C.L.S. 6 nr. 202/11.12.2008 

 

Apartament social pentru fete (FAPS) 

 

 Tipul de unitate: Serviciu rezidenŃial de formare a 

deprinderilor de viaŃă independenŃă. 

 Sediul unităŃii de asistenŃă socială: Bucureşti, sector 5, str. 

Gheorghe, Iorga nr. 3, bl. 59 A, ap. 62. 

  Justificarea unităŃii de asistenŃă socială în raport cu 

necesităŃile şi priorităŃile de asistenŃă socială ale comunităŃii: 

  Utilitatea unui serviciu care să vizeze dobândirea de către 

tinerii defavorizaŃi (cei care părăsesc sistemul de protecŃie a 

copilului şi/sau cei fără adapost) a unor deprinderi de viaŃă 

independentă este evidentă. AfirmaŃia este susŃinută de personalul 

din sistemul de protecŃie, de profesionişti din sistemul privat cu 

care ASIS colaborează şi în speŃa de lucrătorii ASIS care după o 

experienŃă de lucru de peste 14 ani cu acest grup Ńintă 

concluzionează că nevoile de integrare ale acestor tineri sunt 

caracterizate de: 

- lipsa de experienŃă în ducerea unei vieŃi autonome conform 

normelor sociale dezirabile; 

- lipsei unor cunoştinŃe, abilităŃi şi deprinderi într-adevăr articulate 

privitoare la căutarea,  
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- găsirea şi păstrarea unui loc de muncă (deprinderi ocupaŃionale); 

- uneori, lipsa unei atitudini pozitive constante faŃă de muncă; 

- lipsa unui sistem de relaŃii interpersonale care să permită şi să 

grăbească o integrare socială deplină şi stabilă; 

- lipsa încrederii în forŃele proprii, imagine de sine deficitar 

conturată, lipsa unor deprinderi de luare a deciziilor în cunoştinŃă 

de cauză;  

- deseori, contraste între posibilităŃile reale şi nivelul aspiraŃiilor 

acestor tineri; 

- nivel şcolar uneori scăzut, iar alteori lacunar în zonele esenŃiale 

pentru o integrare rapidă şi stabilă; 

- nivel uneori scăzut de calificare, iar alteori calificare într-o 

meserie pentru care nu mai există cerere reală pe piaŃa muncii.; 

- lipsa unor deprinderi şi abilităŃi sociale care să-i ajute să facă faŃă 

problemelor/provocărilor presupuse de un trai independent.  

- spre deosebire de băieŃi, efortul de integrare a fetelor este mai 

mare. Datorită condiŃiilor socio-economice specifice existente în 

societatea romanească, şansele de ducere a unei vieŃi 

independente sunt mai reduse în cazul fetelor (şanse reduse 

pentru găsirea unui loc de muncă stabil şi bine plătit, şanse reduse 

de calificare într-un domeniu solicitat pe piaŃa muncii, etc.); 

 Serviciile de asistenŃă socială acordate: 

- primire şi găzduire pe perioadă determinată; 

- îngrijire şi suport pentru o existenŃă decentă; 

- informare/educare/instruire; modul de lucru cu tinerii este individual 

şi se realizeaza în baza programelor de intervenŃie specifică stabilite 

de fiecare tânăr împreună cu responsabilul de caz ; 
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- consiliere socială; 

- petrecerea timpului liber /socializare; 

- monitorizarea integrării şi suport post-integrare; 

 Date despre persoanele asistate: 

 Persoanele asistate sunt tineri (fete) defavorizaŃi (care 

părăsesc sistemul de protecŃie a statului şi/sau fără adapost) cu 

vârste peste 18 an.i  

 Numărul de persoane asistate: 5  

 Criterii de selecŃionare a persoanelor asistate: 

 SelecŃia are în vedere: 

1. DorinŃa reală şi constantă de integrare socială a tinerei. 

2. Tinere care au suficient de bine dezvoltate un minim de calităŃi 

psiho-fizice care să le permită în chip real o integrare socială.  

 Unitatea de asistenŃă socială funcŃionează fără întrerupere 

din 2001. 

 Descrierea proiectului de sprijin şi integrare socială în baza 

căruia se acordă serviciile de asistenŃă socială:  

 Beneficiarele programului nu formează un grup stabil pentru 

o perioadă determinată.Pe măsura ce se realizează paşi 

importanŃi în sensul integrării sociale a unora dintre tinere acestea 

părăsesc apartamentul iar alte tinere le iau locul. 

 Rulajul populaŃiei este continuu, iar instruirea fiecărei tinere 

se realizează în baza programului . 

 ActivităŃi generale:  

� contactarea beneficiarului 
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� informarea beneficiarului cu privire la resursele organizaŃiei 

şi posibilităŃile de support; 

� informarea beneficiarului cu privire la drepturile şi 

responsabilităŃile presupuse de acordarea serviciului/serviciilor; 

� evaluare iniŃială; 

• vizita medicală (efectuarea unor analize la sânge şi 

plămâni); 

• discuŃii cu beneficiarul; 

• discuŃii cu persoane din anturaj (familie, reprezentanŃi ai 

unor instituŃii de protecŃie a copilului cu care beneficiarul a intrat în 

contact până la acea dată, reprezentanŃii unor alte instituŃii cu care 

beneficiarul a intrat în contact, funcŃie de istoricul şi specificul 

cazului - poliŃie, şcoală, loc de muncă etc.); 

� semnarea unui acord/contract moral la începutul perioadei 

de acordare a serviciului/serviciilor;  

• citirea şi explicarea contractului;  

• semnarea acestuia; 

� evaluarea nevoilor; 

• identificarea nevoilor beneficiarului; 

• ierarhizarea acestora; 

• ierarhizarea nevoilor legate de reluarea legaturilor cu familia 

(restrânsă şi extinsă); 

• completarea unei fişe de evaluare iniŃială a cunoştinŃelor;  

• interviuri cu beneficiaru;l  

• interviuri cu membrii familiei;  
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• contacte cu reprezentanŃii unităŃilor de învăŃământ sau ai 

instituŃiilor care asigură cursuri de pregătire profesională la care 

beneficiarul este înscris; 

• contacte cu şeful direct de la locul de muncă al 

beneficiarului; 

• contacte cu alte persoane din anturaj/reŃea socială;  

• interviuri motivaŃionale; 

• acordul pentru derularea activităŃilor;  

• stabilirea şi semnarea unui plan individual de intervenŃie; 

• evaluarea modului de acordare a serviciului de către 

beneficiar;  

• încetarea acordului/sfârşitul perioadei de acordare a 

serviciului /serviciilor, la datele stipulate în planul de intervenŃie, 

cererea beneficiarului sau la cererea referentului, funcŃie de 

situaŃiile specifice; 

• întrevedere iniŃială cu beneficiarul în care este anunŃat încă 

de la începutul perioadei de acordare a serviciului cu privire 

caracterul temporar al acestuia; 

• întrevederi pe parcursul acordării serviciului în care este 

reamintit caracterul temporar al asistării; 

 ActivităŃi specifice: 

 ActivităŃi de informare, educare şi instruire 

� activităŃi de acumulare a unor deprinderi socialmente 

dezirabile din punct de vedere al igienei personale şi a locului de 

viaŃă; 
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• igiena personală zilnică;  

• beneficiarul este de serviciu periodic (o dată/de doua ori pe 

săptămână) în apartament (curăŃenie în dormitor, baie, bucătărie, 

balcon); 

• beneficiarul întreŃine permanent spaŃiul personal (îşi face 

zilnic patul, îşi face curăŃenie prin lucrurile personale); 

o beneficiarul ştie să-şi spele şi să-şi calce hainele;  

� activităŃi de formare şi consolidare a deprinderilor de 

autogospodărire; 

• beneficiarul este asistat să se încadreze într-un buget fix; 

• beneficiarul este asistat să facă economii din retribuŃie; 

• beneficiarul este asistat să facă exerciŃii de buget pentru a 

se întreŃine din retribuŃie; 

• beneficiarul face personal cumpărături pentru asigurarea 

hranei zilnice în centru cu un buget fix; 

• beneficiarul învaŃă să pregătească hrana (minim 5 feluri de 

supe/ciorbe şi minim 5 feluri de felul doi); 

• beneficiarul este de serviciu în acest sens pe toată casa şi 

este asistat să pregătească hrana periodic; 

� activităŃi de acumulare a unor cunoştinŃe de cultură 

generală; 

• beneficiarul este încurajat să citească regulat cărŃi şi ziare;  

• este spijinit să înveŃe să redacteaza un C.V., o cerere, 

scrisoare etc. 
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• comunică verbal într-o manieră decentă (comunicare faŃă în 

faŃă, prin telefon); 

• este sprijinit cu mijloace tehnice (calculator, internet, etc.) şi 

materiale informative (cărŃi, reviste etc.) în condiŃiile în care 

doreşte să-şi completeze cunoştinŃele într-un anumit domeniu;  

� activităŃi de consiliere socială în vederea pregătirii 

profesionale;  

• alcătuirea unei liste cu principale insituŃii şi persoane de 

contact care asigură consiliere profesională şi mediere pentru 

integrarea în muncă; 

• întrevederi periodice ale referentului cu tânărul în vederea 

motivării continuării cursurilor sau a înscrierii la un curs de 

calificare;  

• demersuri ale tânărului însoŃit de referent pentru înscrierea 

la un curs de calificare adecvat dorinŃelor/aptitudinilor tânărului dar 

şi cererii şi ofertei de pe piaŃa muncii; 

• demersuri ale responsabilului de caz pentru monitorizarea 

prezenŃei la ore şi a rezultatelor obŃinute; 

• întrevederi cu tânărul pentru obŃinerea feedack-ului referitor 

la modul de derulare al cursului; 

• organizarea programului în apartament al tânărului în funcŃie 

de responsabilităŃile sale în ceea ce priveşte pregătirea 

profesională;  

• obŃinerea feedback-ului de la responsabilul de curs referitor 

la maniera de participare şi integrare a tânărului;  
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� activităŃi presupuse de consilierea socială în vederea 

integrării în muncă; 

• întrevederi periodice ale referentului cu tânărul în vederea 

motivării integrării în muncă şi/sau păstrării locului de muncă în 

condiŃiile în care acesta corespunde gradului de dezvoltare fizică şi 

psihică, precum şi aşteptărilor tânărului;  

• întrevederi pentru înŃelegerea/exersarea de către tânăr a 

demersurilor care se fac pentru obŃinerea unui loc de muncă 

(căutare prin ziare, consultarea listei cu principalele locuri de 

muncă disponibile la nivelul sectoarelor din Bucureşti etc., 

planificarea unui interviu prin telefon etc.); 

• convorbirea telefonică în vederea programării unui interviu; 

• alcătuirea CV-ului; 

• pregătire petru participarea la un interviu; 

• pregătire şi suport pentru a face faŃă eventualelor conflicte 

de la locul de muncă; 

• explicarea drepturilor şi responsabilităŃilor presupuse de un 

loc de muncă;  

• demersuri ale tânărului (în ultima instanŃă însoŃit de referent) 

pt. obŃinerea unui loc de muncă adecvat dorinŃelor tânărului dar şi 

cererii şi ofertei de pe piaŃa muncii 

• demersuri ale referentului pentru monitorizarea prezenŃei la 

muncă şi a rezultatelor obŃinute; 

• discuŃii ale referentului cu şeful direct al tânărului;  
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• medierea unor eventuale conflicte / situaŃii problematice 

apărute ; 

• întrevederi cu tânărul pentru obŃinerea feedack-ului referitor 

la locul de muncă; 

• organizarea programului în apartament al tânărului în funcŃie 

de responsabilităŃile sale în ceea ce priveşte activităŃile 

profesionale;  

• obŃinerea feedback-ului de la şeful direct al tânărului referitor 

la maniera de participare şi integrare în muncă a tânărului;  

� ActivităŃi presupuse de consilierea socială în vederea 

achitării datoriilor faŃă de stat/ achitării de datoriile administrative, 

funcŃionării ca membru deplin al comunităŃii; 

- demersuri pentru obŃinerea unor acte de identitate, diplome; 

- demersuri pentru legalizarea unor document; 

- demersuri la medic;  

- demersuri la poliŃie în vederea rezolvării unor probleme legale;  

- plata datoriilor către furnizori de servicii:RADEB, IDEB etc.  

- ActivităŃi presupuse de consilierea psihologică derulată la cererea 

beneficiarilor de psihologi şi medici psihiatri din afara organizaŃiei; 

• reactualizarea anuală a listei de centre/cabinete şi medici 

psihiatri/psihologi care pot acorda servicii de consiliere 

beneficiarilor asociaŃiei; 

• evaluarea beneficiarului de către referentul de caz şi 

sesizarea unor indicii care ar putea reclama intervenŃia unui 

specialist; 
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• explicarea beneficiarului în ce constă consilierea psihologică, 

care sunt avantajele şi care sunt condiŃiile (se face la cerere, nu este 

obligatorie, implică asumarea unor responsabilităŃi etc.); 

• contactarea specialistului din afara organizaŃiei de către 

referentul responsabil de caz (sau directorul asociaŃiei, sau 

coordonatorul de program); 

• însoŃirea beneficiarului la cabinetul specialistului la prima 

întrevedere;  

• menŃinerea legăturii cu specialistul de către responsabilul de 

caz; 

• obŃinerea feedback-ului beneficiarului cu privire la 

oportunitatea şi modul în care percepe relaŃia de asistare 

psihologică; 

• sfârşitul intervenŃiei; 

 Acordarea serviciilor de asistenŃă socială: 

 Nume standard de calitate aplicat: 

 Standarde minime obigatorii pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaŃă independentă. 

 Ordinul nr. 14 / 15.01.2007 

 Instrumente de lucru utilizate: 

- fişa de evaluare iniŃială’ 

- fişa de evaluare pentru evaluarea realizată de profesor/şeful 

direct de la locul de muncă – înregistrează progresul în ceea ce 

priveşte punctualitatea, conştiinciozitatea, disciplina’ 
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- plan de acŃiune’ 

- fişa de consiliere’ 

- formulare de monitorizare pentru a înregistra activităŃile 

desfăşurate de tineri cum sunt cele legate de igiena personală, 

gătit, urmărirea ştirilor de interes general în ziare, la radio sau TV; 

- fişe de acŃiune şi planificare ale responsabilului de caz referitoare 

la comunicarea verbală şi scrisă, gramatica şi vocabular, distracŃii 

şi discuŃii individual; 

 Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenŃă socială 

 Evaluarea este internă şi se referă la aspectul cantitativ şi 

calitativ al serviciului de asistenŃă socială. Ea se realizează în baza 

următoarelor criterii: 

- numărul tinerilor incluşi în program; 

- numărul tinerilor care părăsesc programul dobândind o 

autonomie totală ; 

- numărul tinerilor care îşi continuă studiile şi absolvă cu bune 

rezultate o formă de învăŃământ; 

- numărul tinerilor care menŃin contactul cu programul; 

- numărul tinerilor care nu mai au nevoie de sprijin material ; 

- numărul tinerilor care au avansat la locul de muncă ; 

- numărul aprecierilor pozitive venite din partea şefilor/ patronilor/ 

gazdelor/ profesorilor / prietenilor tinerilor; 

 Date privind personalul de specialitate al unităŃii de asistenŃă 

socială: 
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personal calificat / persoane asistate 

1      5 

 Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima 

nemulŃumirile privind serviciile primite: 

 Persoanele asistate sunt părŃi active în propriile proiecte de 

integrare; în consecinŃă toate activităŃile aferente proiectului 

individual de reintegrare sunt realizate cu acordul sau la 

propunerea beneficiarei.  

 Săptămânal au loc întruniri cu toate tinerele din apartament 

tocmai pentru a li se oferi posibilitatea exprimării nevoilor, 

dorinŃelor şi nemulŃumirilor. 

 Lunar sunt organizate întâlniri ale tinerelor incluse în 

programe cu coordonatorul programelor sociale în scopul evaluării 

progreselor fiecărei tinere, a identificării nevoilor lor şi a înregistrării 

propunerilor. 

 Rezultate preconizate: 

- tinerele înscrise într-o formă de învăŃământ absolvă cu bune 

rezultate anul şcolar 

- minim 5 tinere îşi menŃin locul de muncă 

- minim 5 tinere, anual, dobândesc o autonomie totală 



 

 236  

 Buget: 

 
 ASIS    

   Buget 2009 

 (RON)   

 Apartament social pt. fete (FAPS)   
    

  Capitole de cheltuieli  pe luna pe an 
  LocaŃia      
1 Chirie 0 0 

2 
ÎntreŃinere (apă, caldură, 
electricitate) 450 5400 

3 Asigurări /impozit locaŃie   1750 
4 ComunicaŃii (telefon, cablu ) 130 1560 
5 ReparaŃii 50 600 
6 Echipament (articole casnice )   450 
7 Produse curăŃenie 75 900 

  Sub total  10660 
  Beneficiari (5 tineri )   
8 Alimente pt. tineri 1200 14400 
9 Produse igienă pt.tineri  300 3600 
10 Transport pt. tineri 250 3000 

11 Îmbrăcăminte /încălŃăminte pt. tineri   5000 

12 
Medical (servicii medicale, 
medicamente) pt. tineri 120 1440 

14 
Consumabile/ materiale instructiv-
educative 100 1200 

15 
Socializare/recreere tineri (excursii, 
spectacole) 150 1800 

16 
Taxe/plăŃi pt. identitate tineri (acte , 
fotogtrafii)  500 

17 
Ajutor material pt. absolvenŃii 
programului   7500 

Sub-total                                                                                             38440 
Personal (1 Responsabil de apartament ) 
18 Venit brut 1800 21600 
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19 Taxe salariale 503 6036 
20 Training personal   1500 

  Sub-total  29136 
  Sustenabilitate     
21 Publicitate program   1000 
  Subtotal  1000 

TOTAL 79236 
    
 1 tânăr/lună = 1320.6 RON   
 1 tânăr/ zi = 44.02 RON   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul finanŃării în limita sumei de 390.000 lei din bugetul 

local al Sectorului 6 în anul 2009, pentru derularea proiectului 

„Cantină Socială HARUL”, ce va fi desfăşurat de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 6  

în parteneriat cu AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială, a Legii 

nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturior copilului, a 

O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Legii nr. 17/2000 privind asistenŃa socială 

a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 116/2004 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, precum şi a Legii nr. 208/1997 

privind cantinele de ajutor social; 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d” precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d”, “n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanŃarea în limita sumei de 390.000 lei din 

bugetul local al Sectorului 6, în anul 2009, pentru derularea proiectului 

„Cantina Socială Harul”, ce va fi desfăşurat de către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 6 în parteneriat cu 

AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti, în conformitate cu Anexa, parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

 Art. 2. DispoziŃiile prezentei hotărâri îşi vor produce efectele 

de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti privind acordul de colaborare dintre 

Consiliul Local Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu AsociaŃia Centrul Creştin 

Bucureşti. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 
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îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale. 

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 203/11.12.2008  
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Anexă la H.C.L.S. 6 nr. 203/11.12.2008 

 

PROIECT  

Cantină Socială „HARUL” 

Str. Rasăritului nr. 59, Sector 6 Bucureşti 

 

 I. Scop: 

 Diminuarea fenomenului de marginalizare socială a 

populaŃiei de pe raza sectorului 6 Bucureşti. 

 

 II. Obiectiv:  

 Derularea pe durata anului 2009 a proiectului Cantină 

Socială “Harul”, în parteneriat DGASPC Sector 6 – Centrul Creştin 

Bucureşti, prin care se vor furniza servicii de cantină socială pentru 

un număr de 150 de persoane marginalizate sau în risc de 

marginalizare socială de pe raza Sectorului 6 Bucureşti. 

 

 III. Beneficiarii serviciilor de cantină socială: 

 Pot beneficia de serviciile cantinei sociale următoarele 

categorii de persoane domiciliate pe sectorul 6:  

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaŃi în întreŃinerea acelor 

familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreŃinere 

este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în 

calcul la stabilirea ajutorului social;  

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituŃiile de învăŃământ ce 

funcŃionează în condiŃiile legii, până la terminarea acestora, dar 

fără a depaşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul 

celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 

ani şi care provin din familii defavorizate; 
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c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte 

ajutoare acordate în condiŃiile legii şi al căror venit este de până la 

nivelul salariului minim lunar pe economie pentru o persoană 

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

d) pensionarii al căror venit nu depăşeşte 600 lei lunar pe membru 

de familie; 

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una 

dintre următoarele situaŃii: sunt izolate social, nu au susŃinători 

legali, sunt lipsite de venituri;  

f) persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu 

net lunar pe economie pe membru de familie;  

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.  

 Persoanele îndreptăŃite să beneficieze de serviciile cantinei de 

ajutor social, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul 

venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la 

stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor 

social, cu plata unei contribuŃii de 30% din contravaloarea mesei. 

 

 IV. Criterii de admitere: 

 Beneficiarii sus enumeraŃi au dreptul la serviciile cantinei de 

ajutor social în baza unui plan de servicii aprobat prin dispoziŃia 

primarului Sectorului 6 Bucureşti. 

 Persoanele enumerate mai sus vor depune o cerere la 

DirecŃia generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6. La cerere se vor anexa, după caz, următoarele acte:  

- C.I (dacă este cazul);  

- Certificat de naştere în original şi copie;  

- Certificat de căsătorie în original şi copie;  

- ŞentinŃa de divorŃ şi de încredinŃare minori, dacă este cazul;  
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- AdeverinŃă pentru copii de la şcoală din care să rezulte dacă 

primesc sau nu bursă;  

- AdeverinŃă de venit/cu veniturile părinŃilor, după caz; 

- AdeverinŃă de la AdministraŃia Financiară a Sectorului 6 din care 

să rezulte că nu sunt plătitori de taxe şi impozite pe venit; 

 Pentru persoanele capabile de muncă se va adăuga la dosar 

şi o AdeverinŃă de la AgenŃia Locală pentru Ociparea ForŃei de 

Muncă Sector 6 din care să rezulte că sunt înscrişi în evidenŃele 

AgenŃiei în vederea căutării unui loc de muncă. 

 

 V. Durata şi cuantumul alocaŃiei de hrană: 

 Persoanele cărora le-a fost aprobată cererea, beneficiază de 

serviciile cantinei sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.  

 

 VI. Serviciile prestate de cantina socială: 

 Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele 

servicii sociale persoanelor indreptăŃite: 

a) pregătirea şi servirea unei mese, zilnic, de persoană, prânzul şi 

cina, în limita alocaŃiei de hrană prevăzute de reglementările legale;  

b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse 

agroalimentare de bază, la preŃurile la care acestea au fost 

achizitionate;  

 Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată 

pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în 

acest scop.  

 Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta 

socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana 

pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul 

gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.  
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 VII: ObligaŃiile beneficiarilor: 

 Beneficiarii serviciilor prestate de cantinele de ajutor social 

au următoarele obligaŃii:  

- să respecte programul stabilit pentru servirea mesei;  

- să păstreze curăŃenia localului şi a bunurilor unităŃii;  

- să respecte măsurile de igienă.  

 

 VIII. Descriere spaŃiului în care se va susŃine serviciul de 

cantină socială: 

- sala de mese 226,50 mp; 

- bucătărie 30,8 m2; 

- depozit alimente 29,60 mp; 

- centrală termică 40 mp; 

- birou 115,5 mp; 

- birou 211,50 mp; 

- sală de întâlniri 245 mp; 

  

 IX. Alte servicii acordate beneficiarilor de cantină socială: 

- şedinŃe de consiliere familială; 

- şedinŃe de consiliere psihologică; 

- şedinŃe de consiliere pentru orientarea profesională; 

- alte servicii în funcŃie de caz. 
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 X. Buget 
CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI      
Str. Răsăritului, nr. 59, Sect. 6, 
Bucureşti      

      

Număr de persoane asistate lunar 150, subvenŃia lunară/persoană asistată 216.67 lei 

      

I. BUGETUL      

     RON     

Denumirea indicatorului TOTAL Trim. I Trim. II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 

Venituri totale, din care:     
495.20

0 
123.80

0 
123.80

0 
123.80

0 
123.
800 

1. Venituri ale asociaŃiei*1)  
105.20

0     

- Dotări aferente 62.500       

- DonaŃii şi sponsorizări 22.700       

- Alte venituri 20.000         
2. SubvenŃie acordată de la bugetul 
local   

390.00
0 97.500 97.500 97.500 

97.5
00 

Cheltuieli totale, din care:   
432.70

0 
108.92

5 
107.42

5 
108.92

5 
107.
425 

1. Cheltuieli de personal*4)  
150.00

0 37.500 37.500 37.500 
37.5

00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate   

224.50
0 56.125 56.125 56.125 

56.1
25 

          

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi 
prepararea hranei           

20.000 5.000 5.000 5.000 
5.00

0 

          

4. Cheltuieli cu iluminatul                   9.500 2.375 2.375 2.375 
2.37

5 

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, 
apă, canal, salubrizare, telefon 

13.000 3.250 3.250 3.250 
3.25

0 

          

6. Cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoane asistate 

5.000 2.000 500 2.000 500 

          
7. Cheltuieli cu obiectele de inventar 
de mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoane 
asistate 
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8. Cheltuieli de transport pentru 
persoane asistate şi însoŃitorii lor 

4.400 1.100 1.100 1.100 
1.10

0 

          

9. Cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoane asistate 

300 75 75 75 75 

          

10.Cheltuieli cu materiale pentru 
curăŃenie pentru persoanele asistate 

1.500 375 375 375 375 

          
11.Cheltuieli pentru funcŃionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităŃii unităŃii de asistenŃă 
socială*5) 

3.000 750 750 750 750 

        

          
12.Alte cheltuieli (consumabile de 
birou, piese de schimb, reparaŃii 
etc.) 

1.500 375 375 375 375 

          



 

 247  

 
II.UTILIZAREA SUBVENłIEI de la 
Consiliul Local sector 6      
    RON     

Denumirea indicatorului 
Cheltuieli 

totale 

Din 
subvenŃie 

de la 
bugetul 

local 

Din 
venit. 
proprii 

 

1. Cheltuieli cu salariile de 
încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenŃei sociale, care 
participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenŃă socială 

150.000 
 
   

120.000 
 
 

30.00 
 
 

     
     
2. Cheltuieli cu hrana pentru  
persoanele asistate  224.500  224.500  
     
3. Cheltuieli pentru încălzirea şi 
prepararea hranei  20.000  20.000   
     
4. Cheltuieli cu iluminatul 
Cheltuieli pentru plata serviciilor, 
apă, canal, salubrizare, telefon 9.500  9.500  
 13.000  13.000  
     
6. Cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoane asistate 5.000   5.000 
         
7. Cheltuieli cu obiectele de 
inventar de mică valoare sau 
scurtă durată şi echipament pentru 
persoane asistate       
       
         
8. Cheltuieli de transport pentru 
persoane asistate şi însoŃitorii lor 4.400   4.400 
         
9. Cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoane asistate 300   300 
         
10.Cheltuieli cu materiale pentru 
curăŃenie pentru persoanele 
asistate 1.500   1.500 
     
11.Cheltuieli pentru carburanŃii şi 
lubrifianŃii necesari în funcŃionarea 

3.000 
 

3.000 
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mijloacelor de transport specific 
activităŃii unităŃii de asistenŃă 
socială 
12.Alte cheltuieli (consumabile de 
birou, piese de schimb, reparaŃii etc.) 1.500   1.500 
     
III. Cheltuieli lunare de întreŃinere în unitatea de asistenŃă socială (incluzând, după 
caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 şi 8 - 12): 32,500 lei/lună 
 
IV. Costul mediu de întreŃinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de 
întreŃinere raportate la numărul de persoane asistate/lună): 216.67 lei/persoană 
asistată. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul pentru derularea proiectului  

„Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice  

cu nevoi speciale din Sectorul 6” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6;  

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, H.G. nr. 

1217/2008 privind cuantumul lunar pentru îngrijirea unei persoane 

la domiciliu, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de 

asistenŃă socială, a Legii nr. 117/2000 privind asistenŃa socială a 

persoanelor vârstnice, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanŃărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru acitivităŃi nonprofit de interes general, H.C.G.M.B. 

nr. 42 şi nr. 45/16.03.2006; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. “d”, “n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanŃarea în limita sumei de 360.000 lei şi 

derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru 

persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6”, ce va fi 

desfăşurat în cadrul comunităŃii locale a Sectorului 6, prin 

colaborarea dintre DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 cu FundaŃia „Crucea Alb-Galbenă”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 204/11.12.2008 
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Anexă  

la H.C.L.S. 6 nr. 204/11.12.2008 

 

„Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu 

nevoi speciale din sectorul 6” 

 

 Suma solicitată de la Consiliul local al sectorului 6 pentru 

anul 2009: 360.000 lei. 

 Obiectiv : 

 Îngrijirea socio-medicală la domiciliul personal a unui număr 

de 250 de persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6 

Bucureşti prin asigurarea programului de recuperare, întreŃinere 

medicală şi îngrijiri paliative. 

Justificare proiect: 

 SituaŃia persoanelor vârstnice din sectorul 6, datorită stării 

materiale precare şi problemelor care apar odată cu vârsta, solicită 

din ce în ce mai mult instituŃionalizarea.  

 Căminele de bătrâni nu mai fac faŃă cererilor şi listele de 

aşteptări devin din ce în ce mai lungi, iar spitalele a căror menire 

este să găzduiască pe o perioadă scurtă persoane cu probleme 

medicale pentru rezolvarea acestor probleme, devin gazdele 

persoanelor cu nevoi sociale care disperate solicită internarea.  

 Îngrijirile la domiciliu se pot defini ca fiind gama de servicii şi 

facilităŃi acordate în societate persoanelor dependente pentru ca 

acestea să traiască cât mai independent posibil în propriile case.  

 Problema protecŃiei sociale a vârstnicilor este deosebit de 

complexă iar în materie de îngrijiri esenŃiale sunt serviciile socio-

medicale primare şi cele comunitare, organizate la nivel local şi 

acordate strict individualizat, în funcŃie de nevoi. 
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 În acest sens proiectul de asistenŃă socio-medicală la 

domiciliu derulat de FundaŃia Crucea Alb-Galbenă urmăreşte 

îngrijirea acestor persoane pe “perna lor”, îngrijire care costă mult 

mai puŃin şi este şi în avantajul beneficiarilor.  

 Proiectul de îngrijiri socio-medicale a persoanelor vârstnice 

este derulat de către FundaŃia Crucea Alb-Galbenă în parteneriat 

cu DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6. Parteneriatul dintre fundaŃia sus-menŃionată şi DGASPC 

Sector 6 datează din anul 2005, această colaborare derulându-se 

încă din anii precedenŃi înfiinŃării DGASPC Sector 6 prin Serviciul 

Public de AsistenŃă Socială Sector 6. 

 Grup Ńintă şi serviciile oferite: 

 Grupul Ńintă al proiectului este format din 250 de persoane 

vârstnice de pe raza sectorului 6 care prezintă următoarele 

caracteristici în funcŃie de tipul afecŃiunii medicale/servicii oferite: 

- simptomatologie post accident vascular cerebral (invalidare la 

nivelul membrelor superioare- inferioare, afazie, tulburări de 

echilibru şi de orientare); 

 Servicii oferite: recuperare, alimentaŃie, monitorizarea 

medicaŃiei. 

- toate tipurile de diabet – retinopatie, picior diabetic, dependenŃa 

de insulină;  

 Servicii oferite: măsurarea glicemiei, administrarea de 

insulină şi medicaŃie sepecifică, pansament; 

- boli cardiace şi respiratorii care necesită supraveghere foarte 

atentă a funcŃiilor vitale; 
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 Servicii oferite: măsurarea tensiunii arteriale, puls, EKG, 

recoltarea produselor biologice, urmărirea foarte atentă a regimului 

medicamentos şi alimentar pentru că nu au capacitatea să-l 

monitorizeze corect; 

- benficiarii cu tulburări parchinsoniene, cu demente; 

Servicii oferite: urmărirea alimentaŃiei, a medicaŃiei prescrise şi de 

supraveghere; 

- beneficiari cu patologie a tubului digestive superior şi inferior, boli 

hepatice, renale şi ale colonului 

 Servicii oferite: urmărirea regimului alimentar – hepatici şi 

renali – clisme evacuatorii pentru diminuarea peristalticii inestinale, 

sonde vezicale şi folosirea condoamelor pentru cei cu incontinenta 

urinară; 

- beneficiari cu tulburări oculare (glaucoma, cataractă) 

 Servicii oferite: necesită administrarea tratamentului şi 

deprinderilor pentru adaptarea la habitat; 

- persoane cu intervenŃii chirurgicale garve, neorochirurgicale, 

toracice, abdominale, ginecologice, ortopedice, traumatisme 

 Servicii oferite: pansament, recuperare; 

- persoane cu stome (gastrostoma, iliostoma, colostoma, etc.)  

 Servicii oferite: necesită urmărire, pansament, schimbarea 

pungii de stoma, educaŃie pentru folosirea, acceptarea şi 

adaptarea la condiŃia medicală; 

- persoane cu patologie în fază terminală 

 Servicii oferite: pansamente perfuzii, administrare de 

morfina, susŃinere psihică a persoanei şi a familiei – „îngrijiri 

paliative”; 

- persoanele imobilizate la pat indiferent de patologie  



 

 254  

 Servicii oferite: necesită igiena corporală, medicaŃie, fie prin 

perfuzie, injecŃii sau pe sondă gastrică, sondă vezicală, aleza 

absorbanta, diverse pansamente, educaŃia familiei. 

 Justificarea numarului de beneficiari preconizaŃi pentru anul 

2009: 

 Estimările cu privire la grupul Ńinta din cadrul proiectului 

pentru care se solicită finaŃare de la Consiliul Local Sector 6 

vizează numărul de 250 beneficiari lunar pentru anul 2009, luând 

în calcul ultimele două parteneriate încheiate între FundaŃia 

Crucea Alb-Galbenă cu cu Consiliul Local Sector 6. 

 Numărul de 250 beneficiari, a fost estimat astfel: 

- 60 de beneficiari de pe raza sectorului 6 care au primit asistenŃă 

medico-socială la domiciliu în cadrul proiectului finanŃat prin 

progamul BIRD, «Sprijin la BătrâneŃe», implementat în parteneriat 

cu DGASPC Sector 6, parteneriat încheiat în baza HCL6 nr. 

25/12.03.2008 şi care urmează să se finalizeze în decembrie 2008;  

- 190 de beneficiari de pe raza sectorului 6 incluşi în programul de 

servicii la domiciliu în anul 2008, în conformitate cu HCL6 nr. 

127/22.03.2007 . 

 Criterii de selecŃionare a persoanelor asistate :  

 SelecŃia beneficiarilor se realizează în baza anchetei sociale 

realizate de către reprezentanŃii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi a fişei 

socio-medicale completate de către reprezentanŃii FundaŃiei 

Crucea Alb-Galbenă. 

 ModalităŃi de semnalare:  

- la recomandarea medicului de familie; 

- la recomandarea medicului specialist; 
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- la externarea din spital a cazurilor sociale care pot continua 

îngrijirile şi tratamentul la domiciliu şi care nu mai intră în obiectul 

de activitate al unui spital; 

- la solicitarea directă în urma recomandărilor persoanelor deja 

îngrijite de noi; 

- la solicitarea autorităŃilor locale; 

- la solicitarea autorităŃilor centrale – Ministerul Muncii, Familiei şi 

EgalităŃii de Şanse, Ministerul SanatăŃii; 

- la solicitarea Colegiului Medicilor, AsociaŃia Pensionarilor; 

- la solicitarea presei, radio, TV;la solicitarea asociaŃiilor de 

locatari. 

 Rezultate preconizate în urma acordării subvenŃiei : 

- Prevenirea instituŃionalizării, în special pentru persoanele cu 

venituri mici; 

- ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii beneficiarilor direcŃi, atât din punct de 

vedere al sănătăŃii acestora cât şi al relaŃiilor sociale; 

- Creşterea numărului de beneficiari cu venituri mici care pot apela 

serviciile noastre; 

- Decongestionarea unităŃilor de spitalizare , supraaglomerate.- cu 

cazuri sociale, cu persoane vârstnice, datorită faptului că uneori 

bătrâneŃea este confundată cu boala;  

- MenŃinerea şi dezvoltarea unui sistem de îngrijiri la domiciliu 

eficient, menit să asigure servicii socio – medicale la standarde 

înalte, pentru orice persoană aflată în dificultate şi care ne solicită, 

atunci când se încadrează în normele de selecŃie ale fundaŃiei; 

- Colaborarea între fundaŃie şi alte organizaŃii, care pot oferi alte 

tipuri de servicii complementare serviciilor noastre; 
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- Colaborarea între fundaŃie şi autorităŃile locale; 

- Informarea beneficiarilor privind drepturile lor, precum şi 

înlesnirea accesului acestora la serviciile publice. 

 Instrumentele de lucru utilizate pentru acordarea serviciilor 

de asistenŃă socială sunt conforme cu: 

- ordinul 383/06.06.2005 pentru aprobarea standardelor generale 

de calitate privind serviciile sociale; 

- ordinul 73/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru 

acordarea de servicii sociale încheiat de furnizorul de servicii 

sociale acordate conform legii cu beneficiarul de servicii sociale; 

- ordinul 175/17.06.2006 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte 

cu handicap; 

- ordonanŃa 68/2003 modificată şi completată de ordonanŃa 

86/2004 privind acordarea serviciilor sociale; 

- hotărârea de guvern 886/5.oct. 2000 pentru aprobarea grilei 

naŃionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;  

- ordinul 246/27 martie 2006 privind aprobarea standardelor 

minime specifice de calitate pentru servicii de îngrijiri la domiciliu 

pentru persoane vârstnice şi pentru centre rezidenŃiale pentru 

persoane vârstnice. 

 Instrumentele de lucru utilizate sunt următoarele: anchete 

sociale, plan individualizat de intervenŃie, contract de furnizare 

servicii sociale, raport de evaluare iniŃială, raport de evaluare 

complexă, chestionar privind evaluarea gradului de satisfacŃie a 

beneficiarului de servicii sociale, grila de evaluare socio - 

medicală, foi de observaŃie medicală,etc. 
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 Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenŃă socială: 

 Evaluarea serviciilor de asistenŃă socială acordate se va 

efectua astfel : 

- după măsura în care s-au acoperit nevoile socio-medicale ale 

beneficiarilor 

- după nivelul îmbunătăŃirii stării de bine a beneficiarilor 

 după creşterea nivelului calităŃii vieŃii sociale a beneficiarilor. 

 

 Buget proiect: 

 
Nr. beneficiari Suma 

beneficiar/luna 
Total cost proiect 

250 120 lei /12 luni 360.000 lei 

 

 Suma de 120 lei/persoană îngrijită a fost aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 01.10.2008 pentru îngrijirea 

lunară a unei persoane la domiciliu. 

 MenŃionăm că suma de 120 lei/persoană a fost calculată de 

Ministerul Muncii împreună cu ONG-uri de specialitate şi se 

apropie de costurile reale ale îngrijirii fără să le acopere în 

totalitate. 

 ObservaŃie: 

 MenŃionăm că cifra de 250 beneficiari/ lunar reprezintă 

numărul maxim pe care l-am luat în calcul fără certitudinea că acest 

număr reprezintă cu exactitate nevoia de îngrijire din sectorul 6. 

 Studiu elaborat de Crucea Alb Galbenă pentru a justifica 

suma de 120/lei/luna/beneficiar  

 Această sumă reprezintă 60% din valoarea reală a costurilor 

pentru îngrijirea unui beneficiar la domiciliu 
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NrCrt. Categoria de cheltuieli Unitate Număr 
minim 

necesar pe 
beneficiar 

/luna 

Total/lună 

1 Chetuieli cu salarii lei/ ora vizite /luna  
 explicaŃii    
 salariu mediu brut asistent 
medical / luna = 1280 lei ( 160 
ore/luna) 

8 4 32 

2 Chetuieli de transport litri 
carburant  

  

 explicaŃii    
 3.75 lei/litru benzină( 2 litri 
carburant/vizita) 

8 4 30 

3 Chetuieli cu materiale sanitare  pe vizita    

 explicaŃii 10 4 40 
4 Chetuieli cu consumabile 

birotică 
pe luna   

 explicaŃii    
 hârtie copiator, pix, toner 
copiator,s.a. 

3  3 

5 Chirie unitate de asistenŃă 
socială 

cota parte din totalul lunar 
al instituŃiei 

2,2 

6 Cheltuieli cu telefonul cota parte din totalul lunar 
al instituŃiei 

3 

7 Cheltuieli operaŃionale 
autoturisme  

cota parte din totalul lunar 
al instituŃiei 

4 

 Total costuri directe    114,2 
8 Cheltuieli adminstrative  7%  5,8 

 Total   120 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea şi finanŃarea proiectului „Dezvoltarea capacităŃii 

administrative de planificare strategică a Serviciului Strategii 

Programe – Noua Strategie 2009-2012 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea 

Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii 

nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. d), precum şi cele ale 

art. 81, alin. 2 lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul şi finanŃarea de la bugetul local a 

cheltuielilor aferente acestuia: „Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative de Planificare Strategică a Serviciului Strategii 
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Programe – Noua Strategie 2009-2012”, propus spre finanŃare în 

cadrul Axei prioritare 1: „ÎmbunătăŃiri de structuri şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1: 

„ÎmbunătăŃirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-

administrativ Strategii de dezvoltare locală”, din Programul 

OperaŃional Sectorial-Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, 

administrat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în 

valoare de 16.011,65 lei reprezentând 2% din valoarea totală a 

proiectului de 800.582,5 lei, ce va fi desfăşurat conform Anexei la 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 Art. 2. Proiectul „Dezvoltarea CapacităŃii Administrative de 

Planificare Strategică a Serviciului Strategii Programe – Noua 

Strategie 2009-2012” constituie Anexă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 205/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea finanŃării şi derulării proiectului 

„Sistem integrat de servicii comunitare destinat adulŃilor  

cu probleme de sănătate mintală din sectorul 6” 

 

 Văzând Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 

motive a Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, art. 9 din Legea nr. 

448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturior persoanelor cu 

handicap şi art. 7 şi 8 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 45 alin. 2 lit. d), precum şi 

cele ale art. 81 alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă finanŃarea cu suma de 155.400 lei de la 

bugetul local, pentru anul 2009, a proiectului “Sistem integrat de 

servicii comunitare destinat adulŃilor cu probleme de sănătate 
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mintală din sectorul 6”, derulat de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului sector 6 în parteneriat cu 

FundaŃia Estuar, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2. DispoziŃiile prezentei hotărâri îşi vor produce efectele 

de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării Consiliului 

Local sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6, cu FundaŃia Estuar în vederea 

implementării în comun a proiectului “Sistem integrat de servicii 

comunitare destinate adulŃilor cu probleme de sănătate mintală din 

sectorul 6”. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 206/11.12.2008
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ANEXA 

 la H.C.L.S. 6 nr. 206/11.12.2008 

 

SISTEM INTEGRAT DE SERVICII COMUNITARE DESTINATE 

ADULłILOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ ÎN 

SECTORUL 6 BUCUREŞTI 

 

 Scopul proiectului - dezvoltarea unui sistem integrat de 

servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sănătate 

mintală în vederea facilitării dezinstituŃionalizării şi prevenirii 

apelului la servicii rezidenŃiale. 

 Pentru a atinge scopul propus, am identificat 3 obiective: 

 Obiectivul 1 

 Consiliere psihologică, psihiatrică şi socială pentru 200 de 

adulŃii cu probleme de sănătate mintală - din sectorul 6 - la 

domiciliul acestora 

 Obiectivul 2 

 Advocacy pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală 

pentru conştientizarea membrilor comunităŃii asupra problemelor pe 

care aceştia le au, pentru schimbarea atitudinii şi mentalităŃii. 

 Obiectivul 3 

 Promovarea parteneriatului prin cooperarea dintre InstituŃiile 

Statului, organzaŃiile neguvernamentale şi ceilalŃi actori sociali 

pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire 

pentru adulŃii cu probleme de sănătate mintală, bazat pe un model 

de bună practică acceptat la nivel european. 
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 Grupurile Ńintă sunt formate din: adulŃi cu probleme de 

sănătate mintală – min. 200 persoane; aparŃinători ai adulŃilor cu 

probleme de sănătate mintală – min. 350 persoane; specialişti în 

domeniu (medici psihiatri, psihologi, asistenŃi sociali, din spitalele 

de psihiatrie / centrele de recuperare neuropsihiatrică / azil de 

noapte) – min. 50 pers 

 Justificarea proiectului 

 Proiectul este în conformitate cu obiectivul general al 

Planului NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 în domeniul dezvoltării 

serviciilor sociale şi are în vedere promovarea incluziunii sociale a 

grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor umane, şi realizarea 

de parteneriate efective între autorităŃile publice locale şi 

organizaŃiile guvernamentale care activează ca furnizori acreditati 

de servicii sociale. 

 łinând cont de măsurile privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităŃi, de integrarea României în Uniunea 

Europeană şi de recomandările Comisiei Europene în ceea ce 

priveşte sănătatea mintală, marcată cu steguleŃ roşu în rapoartele 

Comisiei Europene privind România, proiectul nostru, care se 

adresează adulŃilor cu probleme de sănătate mintală din Bucureşti, 

sector 4 şi va reprezenta o contribuŃie importantă în reforma 

sistemului de sănătate mintală . 

 Strategia pentru servicii sociale propune „dezvoltarea 

capacităŃii autorităŃilor locale de a acorda servicii sociale de 

calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naŃional”. 

Una dintre categoriile sociale care beneficiază de foarte puŃine 

servicii în comunitate este categoria bolnavilor psihici, serviciile 
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existente fiind în mare parte medicale. În baza recomandărilor 

primite de la CASPIS, la nivelul municipiului s-a realizat Planul 

Local Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, avându-se 

în vedere specificităŃiile din această zonă administrativă. Obiectivul 

nr. 1, acŃiunea nr. 2 din capitolului IV – „ProtecŃia persoanelor cu 

handicap” se referă la înfiinŃarea şi dezvoltarea unor seturi de 

servicii alternative (centre de zi, centre de informare şi de 

consiliere) pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora. 

 În Raportul de Ńară al Comisiei Europene se validează 

progresele pe care România le-a făcut, dar se mentionează şi 

paşii care mai sunt de făcut în domeniul social. Combaterea 

excluziunii sociale, combaterea sărăciei sunt priorităŃi naŃionale, 

mai ales că acum a venit timpul să implementăm ceea ce deja s-a 

planificat. Există cadrul legal constituit pentru a face aceşti paşi. În 

anul 2003/2004 s-au votat o serie de legi esenŃiale domeniului 

social şi serviciile statului s-au reorganizat. Serviciile se doresc a fi 

coerente, intervenŃia se doreşte a fi sistemică (se acŃionează la 

nivel de familie cu toate problemele acesteia), au început să se 

implementeze planurile naŃionale de acŃiune (eradicarea sărăciei, 

reducerea instituŃionalizării, etc).  

 Raportul anual din 2001 al OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii 

arată că prevalenŃa pe viaŃă a tulburărilor psihice este de 

aproximativ 33% ceea ce înseamnă că unul din trei oameni va 

avea, la un moment dat, pe parcursul vieŃii, o tulburare psihică 

diagnosticabilă prin criterii internaŃional acceptate. PrevalenŃa pe 6 

luni este de aproximativ 20%”. Tulburările psihice reprezintă o 

importantă sursă a dizabilităŃii.  
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 Conform statisticilor, 86.767 de români au fost înregistraŃi la 

Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap pe parcursul 

unui an. Potrivit estimărilor Ligii Române de Sănătate Mintală, în 

România există în acest moment 50.000 de persoane diagnosticate 

cu schizofrenie, 100.000 de persoane bolnave de epilepsie şi 

400.000 de persoane cu depresie. Dintre aceste persoane, doar 

6.176 sunt spitalizate sau instituŃionalizate iar cifrele nu se opresc 

aici. Peste 3.000 de români se sinucid anual, în 9 cazuri din 10 

factorul determinant fiind o boală mintală. Şase copii din zece pot 

dezvolta depresii, iar trei din 1000 de adolescenŃi sunt afectaŃi de 

schizofrenie.  

 În Bucureşti- sunt înregistrate 1000 de cazuri de dizabilitate 

mintală dintre care 462 au un grad accentuat de dizabilitate. La 

aceştia de adaugă persoane care au o boală psihică diagnosticată 

neîncadrabilă într-un grad de handicap, persoane care au o 

problemă nediagnosticată, pe care nu o tratează în nici un fel sau 

nu o conştientizează măcar, persoane care au o problemă 

temporară de sănătate mintală. Numărul real al persoanelor care 

necesită sprijin în domeniul sănătăŃii mintale este semnificativ.  

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

este răspunzătoare să creeze acele servicii care se dovedesc 

necesare includerii sociale şi reducerii sărăciei severe, conform 

Planului NaŃional Anti-sărăcie. La nivel local sunt foarte multe 

categorii defavorizate, una dintre acestea reprezentând adultul cu 

probleme de sănătate mintală. Se impune reorganizarea tuturor 

serviciilor pentru a aborda holistic adultul în aşa fel încât acesta să 

rămână în comunitate. ReŃeaua socială necesară creşte, se 
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perfecŃionează şi include verigi noi cum ar fi actori sociali necesari 

pentru a oferi servicii complementare, mai eficiente - centrate pe 

beneficiar, instruire şi locuri de muncă profesionalizate. Pe lângă 

efectele scontate în favoarea creşterii calităŃii vieŃii persoanelor cu 

boală psihică (o condiŃie specifică impusă României în cadrul 

Acquis-ului Communautaire) costurile sunt substanŃial reduse. In 

plus, se reduce vizibil accesul acestor oameni la serviciile medicale 

în perioada acută sau cronică (generând o reducere a efortului pe 

care statul e dator să-l facă pentru oricare cetăŃean). 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

sector 6 oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală 

facilităŃi şi sprijin conform legii. Pe lângă acestea, în ultimii ani, în 

baza parteneriatului cu FundaŃia Estuar a oferit o gamă largă de 

servicii de reabilitare pentru această categorie de adulŃi. Unii dintre 

aceştia sunt înregistraŃi ca având handicap neuropsihic, alŃii sunt 

pensionaŃi pe caz de boală psihică. Ei îşi doresc să ducă o viaŃă 

normală şi de calitate, în cadrul comunităŃii. 

 FundaŃia Estuar, în parteneriat cu DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, a creat şi a dezvoltat 

servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală din sectorul 6. În cadrul planului 

strategic al sectorului 6 de incluziune socială şi eradicarea sărăciei 

sunt incluse şi grupurile de persoane cu dizabilităŃi mintale 

 Proiectul promovează, informează, implică activ beneficiarii 

în atingerea obiectivelor, crează o structură socială complexă pe 

care statul doreşte să o dezvolte în parteneriat cu organizaŃiile 

societăŃii civile şi pe care acum încă nu o are. 
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 FundaŃia Estuar este prima organizaŃie din România care a 

oferit un cămin si posibilitatea de a duce o viaŃă obişnuită şi demnă 

adulŃilor cu probleme psihice lipsiti de locuintă, familie, loc de 

muncă.  

 MenŃinerea în comunitate a unui bolnav psihic are efecte 

pozitive pe termen lung atât pentru el cât şi pentru familie şi 

comunitate. Prin proiectul de faŃă ne propunem crearea unei verigi, 

momentan inexistente, în reŃeaua de servicii comunitare oferite 

acestei categorii de persoane. Acest serviciu comunitar este o 

alternativă la instituŃionalizarea de lungă durată, care de cele mai 

multe ori se datorează respingerii de către familie şi situaŃiei 

financiare precare. Modelul pe care îl propunem – un sistem 

integrat de servicii comunitare - este liantul între instituŃiile 

spitalicesti oferite de catre stat şi comunitate.  

 Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de 

la mediul instituŃional la cel independent în comunitate. Costurile şi 

eficienŃa acestui program dovedindu-se foarte avantajoase atât 

pentru stat dacă ar suporta cheltuielile de îngrijire oferite in spitalul 

de psihiatrie cât şi pentru bolnavul psihic care beneficiează de 

servicii de calitate iar gradul de integrare socială este foarte ridicat. 

 Persoanele cu probleme de sănătate mintală sunt 

recunoscute a fi unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din 

comunitate. Ele înfruntă obstacole considerabile pe piaŃa forŃei de 

muncă în instituŃiile de educaŃie, în cazul oportunităŃilor de instruire 

şi facilităŃilor sociale. Acestea sunt rezultatul nu numai a 

discriminării actuale care limitează acŃiunile lor dar şi atitudinilor 

comunităŃii şi mediul care nu Ńin cont de nevoile lor.  
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 În România se produc schimbări esenŃiale în ce priveşte 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale: au apărut legi noi, care 

sunt corelate cu cele europene, se crează standarde pentru 

serviciile care se acordă, se vorbeşte din ce în ce mai mult de 

crearea de servicii pentru a putea avea acces (şi a putea absorbi) 

fondurile structurale. Pe lângă toate aceste eforturi uriaşe, 

planurile naŃionale joacă un rol crucial în ce priveşte reducerea 

sărăciei, incluziunea socială a celor foarte defavorizaŃi din toate 

punctele de vedere. Se vorbeşte din ce în ce mai mult şi intr-un 

mod coerent despre corelarea problemelor sociale cu cele legate 

de diverse forme de boală. În Raportul privind excuziunea socială  

se spune că:( Duffy 1995) excluziunea socială este un concept mai 

cuprinzător decât sărăcia, deoarece include nu numai lipsa 

mijloacelor materiale, ci şi imposibilitatea de a fi inclus în diferite 

"reŃele" sociale, economice, politice şi culturale. Pe lângă deficitul 

în venituri sau consum implicat de sărăcie, excluziunea socială 

presupune şi un deficit de participare normal la viaŃa cotidiană şi 

activităŃile sociale sub multiple forme. 

 În literatura de specialitate cât şi în programele politice, o 

definiŃie care ni se pare a fi completă şi funcŃională subliniază 

faptul că „excluziunea trebuie definită în termeni de incapacitate/ 

eşec de integrare a unei persoane sau grup în unul sau mai multe 

(sub) sisteme dintre următoarele patru: 

• sistemul democratic şi legal care presupune integrare civică 

• piaŃa muncii, care promovează integrare economică 

• sistemul statutului bunăstării care promovează ceea ce 

poate fi numit integrare socială 

• sistemul familiei şi comunităŃii care promovează integrarea 

interpersonală” . 
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 DESCRIEREA SISTEMULUI DE SERVICII COMUNITARE: 

 Serviciul de consiliere la domiciliu este unul inovator şi un 

concept foarte nou în România, fiind implementat pentru prima 

dată de FundaŃia Estuar, începând cu anul 2008. łinând cont de 

costurile extrem de reduse ale serviciului şi rezultatele obtinuŃe în 

urma implementării acestui serviciu, dar şi de nevoia acestuia în 

România, FundaŃia Estuar a investit în instruirea echipei de 

consiliere la domiciliul beneficiarului. Transferul de experienŃă şi 

know-how din sistemul olandez, expertiza echipei de implemnetare 

a serviciului şi solicitarile din partea comunităŃii pentru accesarea 

acestui tip de serviciu, determină integrarea lui în cadrul sistemului 

de servicii comunitare. În cadrul serviciului se implementează 

activităŃi de consiliere juridică, psihologică şi psihiatrică 

beneficiarilor care locuiesc în propriile case, la care se adaugă şi 

activităŃi de pictură, dans, mişcare, teatru. AngajaŃii fac legătura cu 

comunitatea, cu alte instituŃii şi recomandă beneficiarilor să 

folosească serviciile de care au dreptul. Oferă informaŃii tuturor 

celor din familie şi mai ales beneficiarilor despre cum pot să-şi 

capete drepturile (dosare de pensii, ajutoare, venitul minim 

garantat, etc). Persoanele care sunt izolate, vulnerabile, în 

dificultate au adesea o istorie lungă a internărilor în diverse spitale, 

nu au familie, sunt inapte să comunice, au nevoi multiple, sunt 

diagnosticate de societate ca “nefiind ca ceilalŃi” se află într-o stare 

de sărăcie profundă. Serviciul oferit de FundaŃia Estuar facilitează 

menŃinerea persoanelor cu probleme de sănătate mintală într-un 

mediu obişnuit permiŃându-le acestora să ducă o viaŃă 

independentă. AdulŃii cu probleme de sănătate mintală au nevoie 
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de o permanenŃă stimulare şi suport pentru adaptarea la cerinŃele 

vieŃii de zi cu zi: autogospodărire, managementul bugetului, 

formarea de abilităŃi de relaŃionare cu familia proprie, cu personalul 

angajat, cu reprezentanŃi ai comunităŃii, susŃinerea tratamentului 

medicamentos, susŃinerea relaŃiilor cu instituŃiile medicale, 

susŃinerea relaŃiei cu membrii familiei (în cazul în care adulŃii cu 

probleme de sănătate mintală au familie). De asemenea, pentru o 

mai bună integrare în societate beneficiarii sunt încurajaŃi să-şi 

dezvolte abilităŃile de auto-reprezentare socială şi le sunt 

dezvoltate aptitudinile proprii.  

 Prin direcŃiile de acŃiune amintite anterior se asigură 

scoaterea din izolare a adultului cu probleme de sănătate mintală, 

astfel încât manifestările specifice bolii mintale sunt cu mai multă 

uşurinŃă gestionate de către fiecare. Se dovedeşte că o persoană 

care beneficiază de servicii de acest tip are mai puŃine internări în 

spitalul de psihiatrie decât o persoană care nu beneficiază de 

asistenŃă. 

 Frecvent bolnavii psihic din România sunt evacuaŃi pentru 

neplata datoriilor la întreŃinerea blocului, sunt excrocaŃi de membrii 

familiilor lor sau de străini şi pentru foarte puŃini bani, sau chiar pe 

nimic îşi “vând” casele. Singura destinaŃie a acestor oameni 

rămâne spitalul de psihiatrie, spitalul de cronici sau strada. Aici îi 

vedem cerşind, vorbind cu voci pe care doar ei le aud, Ńipând la 

balauri imaginari, speriindu-ne că am putea fi atacaŃi.  

 Peste 25% din “pensionarii” spitalelor de psihiatrie din 

România sunt oameni care nu au nici un domiciliu. Ei consumă 

resurse, pe care toŃi le plătim, aproximativ 3000 ron lunar. În 
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condiŃii la fel de mizere trăiesc bolnavii psihic în spitalele impropriu 

numite, Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică. Aici, 

condiŃiile de viaŃă sunt frecvent la limita indecenŃei: stau câte 2-3 în 

pat, nu au săpun, pastă de dinŃi sau pijamale, hrana este 

insuficientă şi puŃină. Nu de mult o anchetă făcută la Poiana Mare, 

un spital-penitenciar, a relevat că acolo oamenii au fost mâncaŃi de 

şobolani, singurii lor prieteni sau, mai rău, s-au mâncat între ei. 

 Ministerul SănătăŃii a reacŃionat cu greu la petiŃiile făcute de 

Amnesty International, organizaŃii internaŃionale şi naŃionale, 

infirmând realitatea şi raportând că s-au alocat fonduri pentru 

repararea geamurilor! 

 O reŃea de servicii sociale comunitare se bazează pe 

adunarea resurselor, expertizei şi experienŃei TUTUROR actorilor 

sociali din acea comunitate şi mai ales pe dorinŃa de a acŃiona în 

parteneriat pentru un scop. ExperienŃa este una din “resursele” 

care lipseşte în România, când vorbim despre o reŃea de servicii 

sociale pentru adulŃii cu probleme de sănătate mintală. Datorită 

regimului şi constrângerilor în care am trăit, bolnavul psihic era 

izolat, marginalizat, ascuns de ochii lumii (nu neapărat pentru 

protecŃie!).  

 Astfel, cei mai mulŃi dintre actorii sociali sau membri ai 

comunităŃii au stigmatizat, izolat şi abuzat bolnavul psihic. După 

1989 această categorie de oameni a continuat să fie abuzată şi 

discriminată - datorită vechilor mentalităŃi – (în schimbare). Mai 

mult, abuzul s-a intensificat datorită mass media care a “pus în 

vitrină” bolnavul psihic. În loc de educare s-a făcut reclamă. În loc 

de suport s-a oferit publicitate a actelor nesăbuite. FundaŃia Estuar 
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are o abordare moderna pentru adulŃii cu probleme de sănătate 

mintală, în pas cu ceea ce se face la nivel european si are 

experienŃa derulării acestui fel de servicii. Ea poate aduce 

cunoştinŃele şi informaŃiile necesare. Crearea de modele de bună 

practică, împărtăşirea reuşitelor, crearea standardelor de calitate şi 

mai apoi respectarea acestora, pot fi obŃinute doar de parteneri care 

înŃeleg şi îşi respectă valorile. 

 Grupuri Ńintă:  

 AdulŃii cu probleme de sănătate mintală din sectorul 6  

 AparŃinători, membri ai familiilor celor cu probleme de 

sănătate mintală din sectorul 6.ReprezentanŃi ai diverşilor actori 

sociali locali, inclusiv ai autorităŃilor locale din sectorul 6 şi din 

celelalte sectoare 

Beneficiari direcŃi şi indirecŃi 

• În cadrul serviciului de consiliere la domiciliu vom asista 200 

de adulŃii cu probleme de sănătate mintală aparŃinând sectorului 6. 

AparŃinători, membri ai familiilor celor cu probleme de sănătate 

mintală, alŃi membri aparŃinând comunităŃii sectorului 6 - 350 

persoane.  

• Specialişti care se implică în reconstruirea comunităŃii ~ 50 

persoane 

 

 Descrierea detaliată a activităŃilor 

 Activitatea 1. Întâlnirea echipei  

 La debutul proiectului, are loc prima întâlnire a echipei de 

proiect. La această întâlnire, se va elabora o strategie de lucru cu 

obiective clare pentru fiecare lună şi se va responsabiliza fiecare 
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membru al echipei cu sarcinile repartizate pe toată perioada de 

desfăşurare a proiectului. Abordarea holistică individualizată a 

beneficiarilor va oferi acestora şansa intergrării sociale. Fiecare 

dintre membrii echipei interdisciplinare analizează nevoile 

beneficiarului şi colaborează pentru a realiza planul personal de 

intervenŃie. În acest fel, persoanele cu probleme de sănătate 

mintală vor putea să beneficieze de soluŃii specifice la probleme 

specifice. Problema o dată rezolvată va determina dispariŃia nevoii 

(oricare ar fi ea). În plus, beneficiarul este participant activ la 

aceasta schimbare, este cel care determină, decide şi se implică în 

găsirea celor mai bune şi eficiente soluŃii.  

 A.1.1. Echipa de proiect şi parteneri 

 Se vor organiza întâlniri ale membrilor echipei de proiect şi 

ale partenerilor (reprezentanŃi ai DGASPC 6). Întâlnirile vor avea 

loc săptămânal pentru a elabora planul proiectului, pentru a delega 

autorităŃi, a stabili planul de evaluare şi monitorizare. Se agrează 

modul de utilizare a bazei de date, şi felului de raportare.  

 

 Activitatea 2. Consiliere la domiciliu si Informare şi suport 

pentru aparŃinători  

 Activitatea de consiliere vine să acopere o parte a nevoilor 

persoanelor cu probleme de sanatate mintala, astfel încât aceştia 

să devină capabili de a duce un trai independent, normal, ca orice 

om obişnuit. Serviciul este oferit de echipa multidisciplinară 

sectorul 6, formata din asistenŃi sociali, psiholog, medic psihiatru. 

Aceasta activitate se va realiza prin: suport individual şi de grup, 
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consiliere psihologica, psihiatrică şi grup de informare psihiatrică, 

şcoala părinŃilor şi altele, specifice nevoilor şi expertizei locale 

• sociale – inter-relaŃionare, respect reciproc, 

autoreprezentare în faŃa instituŃiilor statului, comunicare, implicare 

activă în viaŃa comunităŃii, advocacy 

• psihologice – respect de sine, explorarea şi dezvoltarea 

potenŃialului propriu, buna gestionare a bolii psihice 

• psihiatrică - monitorizarea evolutiei bolii, prevenirea 

recaderilor, intelegerea manifestarilor bolii psihice, medierea 

relaŃiei cu familia 

 

 Activitatea 3. IntervenŃie în criză 

Medicul psihiatru alături de echipa interdisciplinară oferă asistenŃă 

de specialitate beneficiarului dar şi familiei în vederea restabilirii 

echilibrului.psihic al beneficiarului aflat în criză. IntervenŃia în criză 

are 3 componente: 1) criza,  unei situaŃii greu de gestionat; 2) 

individul în criza; 3) specialistul în sănătate mintală, care oferă 

ajutorul. În procesul de intervenŃie în criza este important ca 

individul care se află în criză să beneficieze de un suport 

professional pentru a reuşi să facă faŃă situaŃiei înainte ca starea 

sa fizică sau emoŃională să aibă de suferit. Criza rezulta din 

percepŃia negativă a situaŃiilor şi evenimentelor de viaŃă. Pentru cei 

care oferă ajutor în momente de criză este important să identifice, 

să evalueze, să intervină pentru a-l întoarce pe individ cât mai 

repede posibil la nivelul de funcŃionare de dinaintea crizei şi de a 

minimiza impactul negativ în viitor. Dezechilibrul psihologic poate fi 

manifestat prin sentimente ca anxietatea, neajutorarea, frică, 
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confuzia, agitaŃia sau dezorganizarea. În această faza, individul 

poate fi receptiv la asistenŃa oferită de către alŃii, aşa că este 

nevoie de a-i oportunitatea de schimbări comportamentale. 

 

 Activitatea 4. Prevenirea crizelor 

 Informarea privind situaŃiile de criză 

• Identificarea surselor de criza (evenimente precipitante) 

• Anticiparea perioadelor de criză şi crearea unui plan de 

acŃiune  

 Cunoaşterea reacŃiilor generate de situaŃiile de criză 

• Identificarea reacŃiilor emoŃionale imediate şi pe termen lung 

în situaŃia de criză (disperare, anxietate, neajutorare, furie, 

frustrare, etc) 

• Identificarea reacŃiilor comportamentale şi fiziologice în cazul 

situaŃiei de criză (izolare, evitare, apatie, etc) 

• Identificarea reacŃiilor cognitive şi cognitilor neadaptative în 

situaŃii de criză (confuzie, incapacitate de planificare, autoblamare, etc) 

 

 Activitatea 5. ActivităŃi terapeutice  

 La recomandarea echipei interdisciplinare, adulŃii cu 

probleme de sănătate mintală vor desfăşura activităŃi cu caracter 

instructiv – terapeutic, la domiciliul acestora. 

 

 Activitatea 6. Suport şi instruire a beneficiarilor pentru 

căpătarea deprinderilor necesare unui trai autonom  

 Echipa va acorda sprijin în redobândirea abilităŃilor pentru o 

bună administrare a vieŃii în cadrul fiecărei familii asistate. Suportul 

constă în oferirea informaŃiilor şi gestionarea situaŃiilor de zi cu zi – 

cumpărături, hrană, plata facturilor, curăŃenie, igienă personală, etc. 
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 Activitatea 7. Reprezentare socială – relaŃionare cu instituŃii, 

membri ai comunităŃii, aparŃinători (advocay)  

 Echipa va media / facilita relaŃiile cu instituŃiile 

guvernamentale şi neguvernamentale pentru rezolvarea 

problemelor beneficiarilor în situaŃiile când aceştia solicită ajutorul.  

 ObŃinerea actelor de identitate, a vizei de flotant, a 

certificatului de handicap, a altor drepturi, (venitul mininm garantat, 

ajutoare de la stat), vizitele lunare la medicul psihiatru curant, 

reluarea legăturilor cu familia extinsă, stabilirea altor relaŃii sociale.  

 Rolul echipei este de a însoŃi şi încuraja beneficiarii în 

aceste demersuri şi de interveni doar atunci când ei nu pot rezolva 

singuri problemele. În aceste situaŃii echipa va oferi informaŃii 

specialiştilor despre proiect şi rezultatele sale, şi, cu acordul 

beneficiarilor, despre aceştia. 

 

 Activitatea 8. ActivităŃi diverse pentru dezvoltarea abilităŃilor 

de comunicare şi relaŃionare  

 Echipa va oferi suport şi consiliere de grup şi individuală 

pentru dezvoltarea capacităŃii beneficiarilor de a face faŃă 

problemelor. Marginalizarea adulŃilor cu handicap psihic duce la 

autostigmatizare, autoizolare. Creşterea stimei de sine, a încrederii 

în potenŃialul propriu şi în ceilalŃi, dorinŃa de comunicare sunt 

elemente importante ce trebuie rezolvate în cazul persoanei cu 

handicap psihic pentru a accepta şi fi acceptat de comunitate.  

 A.8.1. ActivităŃi cu caracter instructiv - Aceste activităŃi se 

desfăşoară la fiecare asistat cât şi în cadrul Centrului Social în 

baza unui program stabilit împreună cu beneficiarii şi voluntarii. 

Unele dintre activităŃi sunt deja conduse de beneficiari, ceilalŃi sunt 
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permanent încurajaŃi ca o dată propunerea făcută pentru o nouă 

activitate să o testeze şi mai apoi, în funcŃie de abilităŃi şi starea de 

sănătate să le conducă. 

 A.8.2. ActivităŃi cu caracter recreativ sunt: vizionare filme, 

plimbări în aer liber, audiŃii muzicale, vizionări de spectacole, vizite 

la muzee, expoziŃii, excursii făcute în celelalte locaŃii ale FundaŃiei 

Estuar pentru cunoaşterea beneficiarilor şi dezvoltarea legăturilor 

de colaborarea între aceştia.  

 

 Activitatea 9. Instruirea echipei de proiect a voluntarilor şi 

partenerilor 

 Se vor organiza 4 module de instruire a 2 zile fiecare pentru 

aproximativ 10 - 15 angajaŃi, voluntari ai FundaŃiei Estuar şi 

reprezentanŃi ai DGASPC Sector 6 Bucureşti.  

 Fiecare modul va fi adaptat nevoilor de instruire identificate 

de noi în urma evaluării făcute la începutul proiectului, teme 

abordate incluzând: lucrul cu persoanele care se auto-mutilează, 

interviu motivaŃional, lucrul cu persoanele cu tulburări de 

personalitate, dezvoltarea mişcării userilor, angajare şi sănătate 

mintală, supervizare în asistenŃă socială, consiliere, intervenŃie în 

criză, management de caz. 

 La fiecare modul va fi evaluată reacŃia şi nivelul de 

cunoştinŃe şi abilităŃi dobândite. 

 Se urmăreşte de asemenea şi schimbarea de atitudine a 

participanŃilor nu numai dobândirea de cunoştinŃe şi abilităŃi.  
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 Activitatea 10. ActivităŃi de promovare, informare a diverşilor 

actori sociali despre servicii şi rezultatele acestora.  

 Întâlniri cu Serviciile publice de AsistenŃă Socială şi alte ONG-

uri din toate sectoarele Bucureştiului, pentru informarea şi 

promovarea serviciului şi identificarea de parteneriate pe termen lung.  

 

 Activitatea 11. Editare materiale de promovare proiect  

 Pentru a continua activitatea de advocacy şi a promova 

sănătatea mintală în România vom edita materiale de promovare 

proiect acestea vor conŃine informaŃii despre sănătatea mintală şi 

vor promova serviciile oferite în cadrul proiectului- 5000 buc.  

 

 Activitatea 12. Evaluarea calităŃii serviciilor şi a gradului de 

satisfacŃie al beneficiarilor  

 Evaluarea gradului de satisfacŃie şi calitatea serviciului oferit 

este o activitate foarte importantă atunci când modalitatea de 

abordare a beneficiarilor cum este cazul FundaŃiei Estuar este 

orietată înspre calitate şi nu înspre cantitate. Această activitate are 

ca scop evaluarea nevoilor beneficiarilor şi adaptarea serviciilor 

oferite la nevoile lor curente. Vom crea baza de date a serviciului 

şi toŃi cei care beneficiază de servicii precum şi cei de pe lista de 

aşteptare ca instrument de evaluare şi înregistrare a informaŃiilor. 

 

 Activitatea 13. Raportare  

 Coordonatorul proiectului raportează pe baza datelor 

furnizate de echipa de proiect împreună cu echipa financiar - 

contabilă şi directorul de programe şi servicii. Numărul de raportări 

va fi indicat de finanŃator.  
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Anul 1 
 Semestrul 1 Semestrul 2  
Activitatea Luna 

 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OrganizaŃia care 

implementează 
Activitatea 1  
Întâlniri din cadrul proiectului  
A.1.2. La nivel local 

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar si 
DGASPC Sector 6

Activitatea 2. Consiliere la domiciliu si Informare şi 
suport pentru aparŃinători  

x x x x x x x x x x x X FundaŃia Estuar

Activitatea 3 IntervenŃie în criză x x x x xx  x x x x x x x FundaŃia Estuar 
Activitatea 4 Prevenirea crizelor x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar
Activitatea 5. ActivităŃi terapeutice  x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar
Activitatea 6 Suport şi instruire a beneficiarilor 
pentru căpătarea deprinderilor necesare unui trai 
autonom 

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar

Activitatea 7 Reprezentare socială – relaŃionare cu 
instituŃii, membri ai comunităŃii, aparŃinători 
(advocay)  

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar

Activitatea 8. ActivităŃi diverse pentru dezvoltarea 
abilităŃilor de comunicare şi relaŃionare  

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar

Activitatea 9. Instruirea echipei de proiect a 
voluntarilor şi partenerilor 

 x           FundaŃia Estuar

Activitatea 10. ActivităŃi de promovare, informare a 
diverşilor actori sociali despre servicii şi rezultatele 
acestora.  

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar 
DGASPC Sector 6

Activitatea 11. Editare materiale de promovare 
proiect  

x x x x x x x x x x x x FundaŃia Estuar

Activitatea 12. Evaluarea calităŃii serviciilor şi a 
gradului de satisfacŃie al beneficiarilor  

x x x x x x x x x x x X FundaŃia Estuar si 
DGASPC Sector 6

Activitatea13.  Raportare         x     FundaŃia Estuar si 
DGASPC Sector 6
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 Metodologia acordării serviciului  

 Întâlnirile echipei de lucru 

 Metodă eficientă pentru planificare, elaborare de direcŃii de 

acŃiune, analiză a datelor culese în diverse situaŃii, identifică soluŃii 

folosind bine timpul şi celelalte resurse (în special umane). Este şi 

o metodă importantă când se urmăreşte informarea şi participarea 

activă. Încurajează schimbul de experienŃă şi împărtăşirea 

succeselor şi insucceselor.  

 Consultarea 

 Având în vedere scopul acestui proiect este nevoie de 

implicarea constantă a beneficiarilor şi a mai multor specialisti din 

diferite domenii. Această metodă încurajează comunicarea 

răspunzând nevoilor de informare. Are impact imediat în activitatea 

participanŃilor, crează un mod de comunicare şi facilitează întâlniri 

suplimentare, încurajează cooperarea şi suportul.  

 Suport/consiliere individual/ă şi grupuri de suport 

 Consilierea este o tehnică de comunicare interpersonală, 

prin intermediul căreia o persoană (consilierul) o sprijină pe alta 

(consiliatul) în găsirea unei soluŃii la o problemă. În procesul de 

consiliere persoana consiliată este susŃinută şi încurajată să 

reflecteze/gândească asupra problemelor sale şi să ajungă la o 

mai bună intelegere a cauzelor. Prin această înŃelegere se 

urmăreşte identificarea soluŃiilor în vederea rezolvării problemei. 

AcŃiunea este dirijată de consilier, dar decizia aparŃine persoanei 

consiliate. În cadrul procesului de consiliere, apare o relaŃie bazată 

pe încredere şi confidenŃialitate în care consilierul are abilităŃi 

privind rezolvarea situaŃiei persoanei consiliate. 
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 Sesiuni de instruire  

 Metoda care dezvoltă abilităŃi, transferă cunoştinŃe şi 

contribuie la dezvoltarea personală. InformaŃiile în domeniile 

psihologie, juridic, dezvoltare personală vor ajuta persoanele cu 

probleme de sănătate mintală să-şi clarifice metodele prin care pot 

realiza acŃiuni necesare pentru a-şi îndeplini obiectivele.  

Grupuri terapeutice şi lucrative  

 Aceste grupuri au rolul de a dezvolta abilităŃi şi de a stabili 

un mod de relaŃionare în grup. Astfel, se realizeaza o „simulare” a 

procesului de stabilire şi realizare de obiective personale. Este 

vorba de un microproces, de obiective referitoare la participarea 

cât mai eficientă la grupurile respective, fiind o metodă prin care se 

crează sau dezvoltă încrederea în capacitatea proprie de a atinge 

obiective personale.  

 ActivităŃi de socializare şi petrecere a timpului liber 

 Socializarea reprezintă una dintre activităŃile în care 

persoanele cu probleme de sănătate mintală recent spitalizate au 

nevoie de suport. Prin aceste activităŃi, beneficiarii grupurilor de 

suport, ai instruirilor şi ai activităŃilor terapeutice şi lucrative îşi vor 

testa abilităŃile de relaŃionare dobândite într-un cadru semi-

protejat: adică în comunitate, în lumea „reală”, dar bazându-se pe 

sprijinul asistenŃilor sociali care îi însoŃesc sau pe sprijinul altor 

beneficiari participanŃi. 
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 Întâlniri cu aparŃinătorii 

 AparŃinătorii au nevoie de suport şi informare pentru 

managementul relaŃiei cu  persoanele cu probleme de sănătate 

mintală din familia lor. Întâlnirile lunare tematice şi oferirea de 

suport punctual atunci când este solicitat de ei îi ajută să-şi 

menŃină / dezvolte o relaŃie bună în cadrul familiei. 

Motivarea beneficiarilor 

 Beneficiarii sunt încurajaŃi să propună activităŃi noi sau să 

preia conducerea activităŃilor în derulare. Conducerea unui grup le 

va dezvolta abilităŃi suplimentare de planificare, de relaŃionare şi le 

va dezvolta independenŃa şi spiritul de iniŃiativă.  

 Evaluarea 

 Evaluarea beneficiarilor se va realiza prin utilizarea 

următoarelor tehnici şi instrumente de lucru: interviul, grila 

(chestionar) de evaluare a aşteptărilor, chestionar de evaluare 

vocaŃională, teste de aptitudini, teste de personalitate, grila de 

evaluare individuală (în 5 trepte). 

 În urma procesului de evaluare se va elabora planul 

individual de intervenŃie în care vor fi stabilite acŃiunile care trebuie 

realizate în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

 Publicitate-promovare a proiectului  

 Campania de promovare a proiectului, conferinŃele de presă 

şi editarea materialelor specifice vor contribui la atingerea 

obiectivelor proiectului. Se va urmării implicarea şi sensibilizarea 

tuturor actorilor sociali care pot să aducă o contribuŃie la realizarea 

obiectivelor proiectului. 
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 Transfer de know how şi schimb de experienŃă 

 Metoda are efecte imediate, facilitează implementarea atunci 

când există o relaŃie de colaborare între parteneri. ”A şti cum să 

faci“ te ajută să aplici imediat ceea ce inveŃi salvând timpul 

necesar dobândirii experienŃei personale (nu mai inventezi o dată 

roata!). Oferă dobândirea de abilităŃi şi cunoştinŃe practice, 

valorizează partenerii, crează o relaŃie bazată pe respect. 

Transferul de cunoştinŃe se face în ambele direcŃii oferind 

satisfacŃia recunoaşterii experienŃei celor implicaŃi în proces. 

Impărtăşeşte valori comune, facilitează parteneriatul pe termen 

lung, îmbunătăŃeşte dezvoltarea organizaŃională şi uşurează 

procesul de schimbare. 

 Echipa serviciului de “Consiliere la domiciliu” 

1 coordonator proiect 100% - 8 ore/zi coordoneaza implementarea 

proiectului, monitorizarea rezultatelor şi evaluările intermediare şi 

finale.Adună informaŃiile pe baza cărora se realizează rapoartele 

de activitate ale proiectului, menŃine legătura cu toŃi actorii 

implicaŃi. Realizează şi organizează alături de echipa de lucru 

activităŃile din cadrul proiectului. Asigură materialele logistice 

necesare derulării proiectului. 

1 manager financiar 25% - 2 ore / zi gestionează resursele 

financiare, se ocupă de bugetele lunare, colaborează cu echipa pe 

această linie, stabileşte sistemul de raportare în concordanŃă cu 

legea română în vigoare şi solicitările finanŃatorului. Se asigură de 

proceduri corecte de achiziŃii, inclusiv certificate de origine pentru 

echipamente, conform procedurilor.  

1 asistent social normă întreagă 100% - 8 ore / zi  



 

 285  

 Oferă serviciile sociale necesare fiecărui beneficiar sau grup 

de beneficiari, conform planului şi programului agreat cu fiecare 

dintre aceştia. Colaborează cu ceilalŃi membri ai echipei 

interdisciplinare. Oferă suport şi asistenŃă locatarilor în formarea 

abilităŃilor casnic-administrative, în reprezentarea în faŃa 

autorităŃilor şi obŃinerea beneficiilor corespunzătoare 

1 Psiholog - 100% 8 ore / zi oferă consiliere psihologică pe toată 

durata proiectului, colaborează cu membrii echipei şi transferă 

cazurile asistenŃilor sociali în vederea încheierii planurilor 

individuale de intervenŃie. Face recomandările necesare şi 

monitorizează evoluŃia beneficiarilor. 

1 Psihiatru – 100% 8 ore / zi asigură consilierea psihiatrică, oferă 

consiliere psihiatrică beneficiarilor şi oferă informaŃii despre 

managementul bolii psihice atât beneficiarilor cât şi aparŃinătorilor 

acestora. 

10 voluntari - se implică direct în derularea activităŃilor proiectului şi 

lucrează cu beneficiarii. Ei reprezintă puntea de legătură dintre 

beneficiari şi comunitate. Participă alături de angajaŃii fundaŃiei la 

rezolvarea problemelor administrative, coordonează activităŃi, 

oferă instruire beneficiarilor şi primesc instruire din partea fundaŃiei 

Estuar, se implică mai ales în activităŃile recreative, îi însoŃesc pe 

beneficiari în comunitate.  
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Buget 

PROPUNERE BUGET 
CONSILIERE LA DOMICILIU 
SECTORUL 6 ÎN ANUL 2009 unitatea 

Nr. 
unităŃi 

cost pe 
unitate/în 

ron cost total 
          
SALARII ECHIPA PROIECT         
1 asistent social, 100% luna 12 2400 28800 
1 psiholog, 100% luna 12 2400 28800 
1 psihiatru, 100% luna 12 2400 28800 
costuri echipa management luna 12 3500 42000 
costuri traineri modul 4 1000 4000 
ALTE COSTURI      0 
costuri organizare 4 module de 
instruire modu 4 900 3600 
costuri intâlnire proiect luna 12 200 2400 
transport echipa proiect luna 12 400 4800 
costuri activităŃi terapeutice luna 12 300 3600 
costuri activităŃi recreative luna 12 300 3600 
materiale de promovare-5000 
bucăŃi bucata 5000 1 5000 

TOTAL    
155400 

ron  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării de la bugetul local,  

în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială Centrul Maternal 

„Sfântul Mihail şi Gavril” al AsociaŃiei „Semn de ViaŃă” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L.6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare şi raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 92/ 

31.05.2007 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi 

dă acordul în vederea colaborării Consiliul Local Sector 6, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6, cu AsociaŃia Semn de ViaŃă; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 şi 51 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, art. 

40 din Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială, art. 7 şi 8 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 
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H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit.”d” precum şi cele ale 

art. 81, alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 54.085 

lei de la bugetul local, în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

Centrul Maternal „Sfântul Mihail şi Gavril” al AsociaŃiei „Semn de 

ViaŃă”, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr de 

4 cupluri mamă-copil domiciliate legal pe raza sectorului 6. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 207/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării din bugetul local, în anul 2009,  

a unităŃii de asistenŃă socială,Complexul de servicii sociale  

Sf. Margareta – Centrul specializat pentru  

copii cu dizabilităŃi profunde” al FundaŃiei „Copii în Dificultate” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform 

H.C.L.6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare, şi raportul Comisiilor de specialitate din cadrul  

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 

92/2.10.2006 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

îşi dă acordul în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6, cu FundaŃia „Copii în dificultate”; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 şi 51 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, art. 
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40 din Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială, art. 7 şi 8 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 

H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la 

Legea 34/1998; 

 În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 2, lit. ”d” precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 32.400 lei 

din bugetul local, în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

,,Complexul de service sociale Sf. Margareta – Centrul specializat 

pentru copii cu dizabilităŃi profunde” al FundaŃiei „Copii în 

Dificultate”, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr 

de 3 copii cu dizabilităŃi severe domiciliaŃi legal pe raza sectorului 6. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 208/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării din bugetul local, în anul 2009, 

a unităŃii de asistenŃă socială ,,Centrul social pentru persoane  

vârstnice din sectorul 6” al AsociaŃiei Umanitare EquiLibre  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform H.C.L. 

Sector 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare; 

 łinând cont de raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 

44/16.03.2006 privind acordul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti privind cooperarea Consiliului Local Sector 6, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

6, cu AsociaŃia Umanitară EquiLibre; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 

17/2000 republicată privind asistenŃa socială a persoanelor 
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vârstnice, art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional 

de asistenŃă socială, art. 7 şi art. 8 din O.G. nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice 

la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. „d”, “n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 489.240 

lei de la bugetul local, în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

,,Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al 

AsociaŃiei Umanitare EquiLibre, pentru serviciile de asistenŃă 

socială oferite unui număr de 480 de persoane vârstnice 

domiciliate legal pe raza sectorului 6.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  
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 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 209/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării din bugetul local, în anul 2009, 

a unităŃii de asistenŃă socială  

,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” 

al AsociaŃiei „FraŃilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform H.C.L. 

Sector 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare; 

 łinând cont de raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/2008 

prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul 

în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, cu 

AsociaŃia „FraŃilor Marişti ai Şcolilor din România”; 
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 În conformitate cu prevederile art. 1 şi art. 51 din Legea nr. 

272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, art. 

40 din Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă 

Socială, art. 7 şi art. 8 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

prevederilor H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor 

metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit.”d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 345.271 

lei din bugetul local, în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al AsociaŃiei 

„FraŃilor Marişti ai Şcolilor din România”, pentru serviciile de 

asistenŃă socială oferite unui număr de 36 copii domiciliaŃi legal pe 

raza sectorului 6.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 
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îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunostinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 210/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării din bugetul local, în anul 2009,  

a unităŃii de asistenŃă socială  

,,Centrul de Îngrijiri Paliative” al FundaŃiei Sf. Irina 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform H.C.L. 

Sector 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare; 

 łinând cont de raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 

65/06.04.2006 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

îşi dă acordul în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃiea Copilului 

Sector 6, cu FundaŃia Sf. Irina; 

 În conformitate cu prevederile art. 3, precum şi ale art. 21, 

alin. 2, lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a 
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persoanelor vârstnice, art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind 

Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, art. 7 şi art. 8 din O.G. nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea 

normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. „d”, precum si cele 

ale art. 81, alin. 2, lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 92.752 

lei din bugetul local, în anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

,,Centrul de Îngrijiri Paliative” al FundaŃiei Sf. Irina, pentru serviciile 

de asistenŃă socială oferite unui număr de 6 persoane bolnave de 

cancer sau leucemie în stadiu terminal, domiciliate legal pe raza 

sectorului 6. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  



 

 300  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 211/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea subvenŃionării din bugetul local, în anul 2009,  

a unităŃii de asistenŃă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea”  

al AsociaŃiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de 

evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor, conform H.C.L. 

Sector 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenŃei 

comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor şi a 

grilei de evaluare; 

 łinând cont de raportul Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Sector 6; 

 Luând în considerare prevederile H.C.G.M.B. nr. 

127/19.06.2007 prin care Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti îşi dă acordul în vederea colaborării Consiliului Local 

Sector 6, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 6, cu AsociaŃia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”; 

 În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, art. 3, precum 
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şi ale art. 21, alin. 2, lit. b, din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa 

socială a persoanelor vârstnice, art. 3 şi 24 din Legea nr. 116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, art. 40 din 

Legea nr. 47/2006 privind Sistemul NaŃional de AsistenŃă Socială, 

art. 7 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru 

aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. 2, lit. ”d”, precum şi cele 

ale art. 81, alin. 2 lit. „d”, „n” şi „q” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă subvenŃionarea în limita sumei de 268.000 

lei din bugetul local, în  anul 2009, a unităŃii de asistenŃă socială 

,,Centrul Comunitar Ghencea” al AsociaŃiei „Sfântul Arhidiacon 

Ştefan”, pentru serviciile de asistenŃă socială oferite unui număr de 

220 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza 

sectorului 6.  

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor duce la 



 

 303  

îndeplinire dispoziŃiile prezentei hotărâri, conform competenŃelor 

legale.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se va face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 
Nr. 212/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boja nr. 8”, 

sector 6 pentru extindere locuinŃă, pe un teren  

în suprafaŃă de 334 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “Str. Boja nr. 8”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 20756/16/7;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Boja nr. 

8”, sectorul 6, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 334 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 213/11.12.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –  

“Str. Cristian Pascal nr. 32”, sector 6 

pentru extindere locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 140 m.p., 

proprietate particulară persoană fizică 

 

 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: “Str. Cristian Pascal nr. 

32”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 18790/16/3;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Cristian 

Pascal nr. 32”, sectorul 6, pentru extindere locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 140 m.p., proprietate particulară persoană fizică. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 214/11.12.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

 “Drum La Roşu nr. 25”, sector 6 pentru construire ansamblu 

locuinŃe, pe un teren în suprafaŃă de 1500 m.p.,  

proprietate particulară persoană fizică 

 

 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: “Drum La Roşu nr. 25”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 24520/16/20;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Drum La 

Roşu nr. 25”, sectorul 6, pentru construire ansamblu locuinŃe, pe 

un teren în suprafaŃă de 1500 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 215/11.12.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Săbăreni 

nr. 43”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 147,84 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “Drum Săbăreni nr. 43”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 17554/16/11;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Drum Săbăreni 

nr. 43”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 147,84 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 216/11.12.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Danului nr. 35-37”, sector 6 pentru construire locuinŃă colectivă, pe 

un teren în suprafaŃă de 2429,35 m.p.,proprietate particulară 

persoane fizice 

 

 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: “Drum Valea Danului 

nr. 35-37”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 11862/16/5;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Drum Valea 

Danului nr. 35-37”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă colectivă, 

pe un teren în suprafaŃă de 2429,35 m.p., proprietate particulară 

persoane fizice. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 217/11.12.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea 

Doftanei nr. 107-111”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 2533,93 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică 

 

 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: “Drum Valea Doftanei 

nr. 107-111”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 25216/16/24;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Drum Valea 

Doftanei nr. 107-111”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un 

teren în suprafaŃă de 2533,93 m.p., proprietate particulară 

persoană fizică. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
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 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 218/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Liniei nr. 

48”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă de 

834,68 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 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: “Str. Liniei nr. 48”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 21438/14/6;13/10/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Liniei nr. 

48”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 834,68 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 219/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Planetei nr. 

16A”, sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 182 m.p., proprietate particulară persoane fizice 

 

 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: “Str. Planetei nr. 16A”, 

sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 13881/16/10;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 

de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului 

Local al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 
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- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Planetei 

nr. 16A”, sectorul 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 182 m.p., proprietate particulară persoane fizice. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

Nr. 220/11.12.2008    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – 

„Bd. Timişoara nr. 76A”, sector 6 pentru realizare construcŃie  

cu funcŃiunea de servicii, pe un teren în suprafaŃă de 5528 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice 

 

 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: “Bd. Timişoara nr. 76A”, sector 6; 

 Văzând avizul obŃinut de la Comisia Tehnică Urbanism a 

sectorului 6 nr. 25087/16/2;17/11/2008 şi raportul Comisiei nr. 2 de 

Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului a Consiliului Local 

al sectorului 6. 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr. 

1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 



 

 323

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000. 

- P.U.Z. “Coordonator – sector 6” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 

213/2005. 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera “i”, prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) litera “e” din Legea administraŃiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Bd. 

Timişoara nr. 76A”, sectorul 6, pentru realizare construcŃie cu 

funcŃiunea de servicii, pe un teren în suprafaŃă de 5528 m.p., 

proprietate particulară persoane juridice. 

 

 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, CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Ioana Mihaela Neacşu Gheorghe Floricică 

 

Nr. 221/11.12.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi reparaŃie 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei 

explozii/scurgeri şi reparaŃie transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. la data de 07.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A5, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 16/2003, 

13/2004, 23/2005, 24/2005, 31/2005, 35/2005, 24/2006, 37/2006, 

5/2007, 6/2007, 15/2007, 21/2007, 5/2008 şi 6/2008; 



 

 327

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A5 - Timp între notificarea unei 

explozii/scurgeri şi reparaŃie, prezentată în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 9/23.10.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Conformitatii Nivelului de Serviciu  

A6 – Timp pentru a asigura alimentarea alternativă cu apă potabilă 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura 

alimentarea alternativă cu apă potabilă, transmis la ARBAC de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 07.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A6, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 10/2002, 

16/2003, 14/2004, 23/2005, 25/2006 şi 22/2007; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

si art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Conformitatii 

Nivelului de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura alimentarea 

alternativa cu apa potabilă, prezentată în Anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 10/23.10.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Conformitatii Nivelului de Serviciu  

B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri  

de canal colector şi înlocuirea conductei 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea 

unei prăbuşiri de canal colector şi înlocuirea conductei, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 07.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.1, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a -  Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

19/2004, 23/2005, 39/2005, 27/2006 si 24/2007. 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri 

de canal colector şi înlocuirea conductei, prezentată în Anexa , 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 11/23.10.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări  

de canal colector şi curăŃarea înfundării 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea 

unei înfundări de canal colector şi curăŃarea înfundării, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 07.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

20/2004, 23/2005, 28/2006 şi 25/2007; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări 

de canal colector şi curăŃarea înfundării, prezentată în Anexa , 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 12/23.10.2008    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale  

din gospodării şi curăŃare 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape 

reziduale din gospodării şi curăŃare, transmis la ARBAC de S.C. 

Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 07.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul de Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 21/2003, 

43/2003, 22/2004, 23/2005, 29/2006 şi 26/2007; 
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din 

gospodării şi curăŃare, prezentată în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 13/23.10.2008    
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

A1 – Calitatea apei potabile 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova Bucuresti 

S.A. cu scrisoarea nr. 43654/ 07.10.2008, privind Continuarea 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile; 

 Având in vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48 precum  

şi  a  clauzei  1.3  din  Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a 

Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 9/ 2003, nr. 32/ 2005, 

nr. 21/ 2006, nr. 34/ 2007; 
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 În temeiul prevederilor art. 4 litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/ 2008; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 
D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile, prezentată în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstreză că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

                                                                  

DIRECTOR GENERAL 

 

MILTIADE CONSTANDACHE 

 

Bucureşti 

Nr. 14/23.10.2008         
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

D1 – Presiunea la branşament pentru apa industrială 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 - Presiunea la 

branşament pentru apa industrială;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48 precum 

şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III-a 

Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 28/2003, nr. 29/ 2004, 

nr. 47/ 2005,  nr. 35/ 2006, nr. 32/ 2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4 litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/ 2008; 
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CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la branşament 

pentru apa industrială, prezentată în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. ANB va pune în aplicare măsurile de îmbunătăŃire 

solicitate de ARBAC la punctul 2 din Scrisoarea de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la branşament 

pentru apa industrială.    

 

 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti 

Nr. 15/23. 10.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

D2 – Continuitatea serviciului pentru apa industrială 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea 

serviciului pentru apa industrială; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48 precum 

şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de  Sarcini,  Partea a III-a 

Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 

 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 28/2003, nr. 30/2004, 

nr. 48/2005,  nr. 36/2006, nr. 33/ 2007; 



 

 341

 în temeiul prevederilor art. 4 litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/ 2008; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea serviciului pentru apa 

industrială, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. ANB va pune în aplicare măsurile de îmbunătăŃire 

solicitate de ARBAC la punctul 2 din Scrisoarea de Certificare a 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea 

serviciului pentru apa industrială.   

 

 Art. 3. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

Bucureşti 

Nr. 16/23.10.2008                                                                               
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008 privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru 

tratarea reclamaŃiilor scrise; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul de Servicii; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a IIIa - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Luând în consideraŃie Deciziile ARBAC nr. 25/2003, nr. 

35/2003, nr. 25/2004,  nr.44/2005, nr. 32/2006, nr. 29/2007;  
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6, 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor scrise, 

prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară  emiterii  prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea  

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti,  

Nr. 17/23.10.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de audienŃe 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucuresti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru 

tratarea solicitarilor de audienŃe,  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare Continuă a 

ConformităŃii, înaintat Consiliului Executiv al ARBAC de către 

Directorul de Servicii; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Luând în consideraŃie Deciziile ARBAC nr. 26/2003 nr. 

37/2003, nr. 27/2004, nr. 45/2005, nr. 33/2006, nr. 30/2007;  
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 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6, 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

audienŃe, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va   

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti                                                  

Nr. 18/23.10.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

 A2 – Presiunea la branşament 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la 

branşament,  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 2, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caietul de Sarcini, Partea a 

III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 16/2003, nr. 10/2004, 

nr. 33/2005, nr. 22/2006 si nr. 19/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4 litera (a), (b) şi (d), art. 5.3, art. 

5.6 şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

155/2008. 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branşament, 

prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2.  

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 19/23.10.2008   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

 A3 – Continuitatea serviciului 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu A3 – Continuitatea 

Serviciului;  

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 3, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din  Anexa A, Caiet de  Sarcini, Partea 

a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 16/2003, nr. 11/2004, 

nr. 34/2005, nr. 22/2006 si nr. 20/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera (a), (b) si (d), art. 5.3, art. 

5.6, şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A 3 – Continuitatea serviciului, 

prezentată în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 20/23.10.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor 

 

Având în vedere Raportul privind Evaluarea ConformităŃii 

IniŃiale a Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza 

contoarelor ca procent din totalul facturilor, transmis la ARBAC de 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008 

şi scrisoarea nr. 27189/23.10.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului întocmit de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare 

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu A8, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 28.2, 48 

din Contractul de Concesiune, precum şi a clauzelor 1.2 şi 1.3 din 

Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din 

Contractul de Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 

 Având în vedere prevederile clauzei 48.5 din Contractul de 

Concesiune „În cazul în care apare orice dispută între Concesionar 

şi Autoritatea de reglementare Tehnică în legătură cu îndeplinire a 

de fiecare dintre ei a oricăror obligaŃii în baza prezentului Contract, 
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acea dispută va fi supusă soluŃionării de către expertul tehnic în 

primă instanŃă,...” 

 łinând seama de decizia Expertului Tehnic, din 12.10.2008, 

privind soluŃionarea Disputei dintre ARBAC şi SC Apa Nova 

Bucureşti SA referitor la modalitatea de evaluare a NS A - facturi 

emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor;  

 În temeiul prevederilor art. 4, litera (a), (b) şi (d), art. 5.3, art. 5.6, 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca procent 

din totalul facturilor, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

Art. 2. Comunicarea de către PărŃi către ARBAC, ulterior 

emiterii prezentei decizii a unei hotărâri care diferă de cea a 

Expertului Tehnic din cadrul Deciziei din 12.10.2008, va putea 

determina revizuirea Decizia ARBAC privind evaluarea Nivelului de 

Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din 

totalul facturilor 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Miltiade CONSTANDACHE 
Bucureşti  
Nr. 21/23.10.2008  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 

Municipiului Bucureşti 

ARBAC 

 

DECIZIE 

privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii  

Nivelului de Serviciu  

 C1 – clienŃi contorizaŃi ca procentaj din total 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – clienŃi 

contorizaŃi ca procentaj din total; 

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei 1.3 şi 1.6 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea 

a IIIa - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre 

Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la 

furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Municipiul Bucureşti; 

 łinând seama de prevederile HCGMB nr. 69/2006 privind 

„aprobarea strategiei Primăriei Municipiului Bucureşti de punere în 

conformitate cu Buna Practică Industrială şi cu prevederile 
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legislaŃiei specifice a reŃelelor de alimentare cu apă în avalul a 126 

de staŃii de hidrofor (ReŃelele Telescopice)”; 

 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 22/2003, nr. 32/2003, 

nr. 45/2004, nr. 42/2005, nr. 30/2006, şi nr. 27/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera (a), (b) şi (d), art. 5.3, art. 

5.6, şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

155/2008; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – clienŃi contorizaŃi ca 

procentaj din total, care face parte integrantă din prezenta Decizie, 

cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 22/23.10.2008   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor  

de informaŃii privind facturarea 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru 

tratarea solicitărilor de informaŃii privind facturarea;  

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei 1.2 si clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, 

Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune  

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. cu 

privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi canalizare 

pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 24/2003, nr. 34/2003, 

nr. 24/2004, nr. 41/2004, nr. 43/2005, nr. 31/2006 şi nr. 28/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera (a), (b) si (d), art. 5.3, art. 

5.6, şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 
 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

informaŃii privind facturarea, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 23/23.10.2008   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Continuării ConformităŃii  

Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor  

privind acurateŃea contorizării 

 

 Având în vedere Raportul, transmis de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. cu scrisoarea nr. 43654/07.10.2008, privind 

Continuarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7 – timp pentru 

tratarea solicitărilor privind acurateŃea contorizării; 

Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la realizarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7, înaintat 

Consiliului Executiv al ARBAC de către Directorul Tehnic; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi clauzei1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a III a -  

Nivelele Serviciilor, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 
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 Având în vedere Deciziile ARBAC nr. 27/2003, nr. 38/2003, 

nr. 28/2004, nr. 44/2004, nr. 46/2005, nr. 34/2006 şi nr. 31/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera (a), (b) şi (d), art. 5.3, art. 

5.6, şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 

155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind 

acurateŃea contorizării, care face parte integrantă din prezenta 

Decizie, cu respectarea prevederilor de la art. 2 şi art. 3. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 24/23.10.2008 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a ConformităŃii Nivelului de Serviciu 

C5 – Timpul de răspuns al apelurilor telefonice 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  C5 – Timpul de răspuns al 

apelurilor telefonice transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. la data de 05.12.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii, înaintat Consiliului Executiv al ARBAC de către 

Directorul de Servicii; 

 Având în vedere prevederile clauzelor 10.2, 17.7, 48, 

precum şi a clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet de Sarcini, Partea a IIIa 

Nivelele de Servicii, din Contractul de Concesiune dintre Municipiul 

Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti; 
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 Având în vedere deciziile ARBAC nr. 3/2004, nr. 48/2004, nr. 

50/2005, nr. 40/2006 şi nr. 37/2007; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 

CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 
D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu C5 - Timpul de răspuns al apelurilor 

telefonice, prezentată în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea Deciziei ARBAC privind aprobarea 

Scrisorii de Certificare a Continuării ConformităŃii. 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti, 

Nr. 26/16.12.2008   
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Continuarii Conformitatii Nivelului de Serviciu 

 B3 – Timpul dintre notificarea înfundării  

unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, transmis la 

ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 15.12.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 3, înaintat Consiliului Executiv 

al ARBAC de către Directorul Servicii: 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 1/2003, 

21/2003, 18/2004,23/2005,  1/2007 şi 1/2008; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  B3 – Timpul dintre notificarea 

înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia, prezentată în 

Anexa , care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 27/23.12.2008 
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ANEXA la Decizia ARBAC nr. 27/23.12.2008 

Municipiul Bucureşti 

ARBAC 

 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare a ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

B3 – Timpul dintre notificarea înfundării  

unei guri de scurgere şi golirea acesteia 

 

Stimate Domnule Director General,  

 În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

23.12.2008, în urma analizei şi verificării Raportului de evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC), pentru Nivelul de Serviciu B 3 – 

Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea 

acesteia transmis de către SC Apa Nova Bucureşti (ANB) cu 

scrisoarea nr. 56623/15.12.2008, pentru care Termenul Limită de 

Conformitate este 24.01.2009, termen care s-a decalat datorită 

respingerii ConformităŃii IniŃiale, s-a hotărât „Certificarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 3 – Timpul dintre 

notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea acesteia.” 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu B 3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia, după realizarea ConformităŃii IniŃiale, 
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certificată de ARBAC prin Decizia nr. 1/2003, evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la 

ultima Certificare a ConformităŃii – Decizia 1/2008. 

 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III-a – Nivelele de Servicii din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 1/2003, 21/2003, 18/2004, 23/2005, 1/2007 şi 1/2008, s-au 

hotărât următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B 3 – Timpul 

dintre notificarea înfundării unei guri de scurgere şi golirea 

acesteia, având în vedere menŃinerea valorilor NS B3 peste 

valorile NSO, în conformitate cu valorile rezultate din tabelul 

rezumativ de mai jos: 

Total cazuri de înfundări guri de scurgere înfundate 

notificate: 4006 

a) Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate: 

- în 24 de ore de la raportare: 3689 

- în 96 de ore de la raportare: 4006 

- în mai mult de 96 de ore de la raportare: 0 

b) Conformitatea realizată: 

 Cazuri de înfundări guri de scurgere notificate şi rezolvate: 

- în 24 de ore de la raportare: 92,09% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 75%; 

- în 96 de ore de la raportare: 100% din incidente faŃă de NSO 

prevăzut de Contractul de Concesiune de 98%; 
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2. Excluderi Admisibile 

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care 

să constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

3. Concluzii 

Decizia Consiliului executiv al ARBAC cu privire la Continuarea 

ConformităŃii B 3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia va fi transmisă imediat după 

redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Director General, 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

AgenŃia de Reglementare a nivelelor de servicii Apă-Canal a 
Municipiului Bucureşti 

ARBAC 
 

DECIZIE 

Privind aprobarea Scrisorii de Certificare  

a Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu  

B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma  

unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

 Având în vedere Raportul privind Evaluarea Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor 

reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, 

transmis la ARBAC de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la data de 

15.12.2008; 

 Având în vedere referatul privind analizarea şi verificarea 

Raportului S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. de Evaluare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3, înaintat Consiliului 

Executiv al ARBAC de către Directorul Servicii; 

 Având în vedere prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III a - Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A. cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru Municipiul Bucureşti; 
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 Având în vedere prevederile Deciziilor ARBAC nr. 2 / 2003, 

nr. 21 / 2003, nr. 21 / 2004, nr. 23 / 2005 şi nr. 1 / 2008; 

 În temeiul prevederilor art. 4, litera a), b), d), art. 5.3, art. 5.6 

şi art. 7.1 din Statutul ARBAC, aprobat prin HCGMB nr. 155/2008; 

 
CONSILIUL EXECUTIV AL ARBAC 

D e c i d e: 
 

 Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma 

unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, prezentată în Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

 

 Art. 2. Constatarea ulterioară emiterii prezentei decizii a 

unor informaŃii care demonstrează că datele raportate de ANB sau 

condiŃiile de monitorizare prezentate nu corespund realităŃii, va 

putea determina revizuirea punctului de vedere ARBAC privind 

aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii.  

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Bucureşti  

Nr. 28/23.12.2008    
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ANEXA la Decizia ARBAC nr. 28/23.12.2008 

Municipiul Bucureşti 

ARBAC 

Către: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. 

Domnului Director Bruno ROCHE 

 

Scrisoare de Certificare a Continuării ConformităŃii Nivelului  

de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale 

 în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector 

 

Stimate Domnule Director General, 

În cadrul şedinŃei Consiliului Executiv al ARBAC din data de 

23.12.2008, în urma analizei şi verificării Raportului de Evaluare a 

Continuării ConformităŃii (ECC) pentru Nivelul de Serviciu B4.3 – 

Eliminarea apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de 

canal colector transmis de către SC Apa Nova Bucureşti cu 

scrisoarea nr. 56623/15.12.2008, pentru care Termenul Limită de 

Conformitate este 24.01.2008, Termen care s-a decalat datorită 

respingerii ConformităŃii IniŃiale, s-a hotărât „Certificarea 

Continuării ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea 

apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal 

colector”. 

 Conform Contractului de Concesiune (CC) pentru Nivelul de 

Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector, după realizarea ConformităŃii 
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IniŃiale, certificată de ARBAC prin Decizia nr. 2/2003, evaluarea 

Continuării ConformităŃii (ECC) se face la intervale de 12 luni de la 

ultima Certificare a ConformităŃii – Decizia 2/2008. 

 În conformitate cu prevederile clauzei 1.3 din Anexa A, Caiet 

de Sarcini, Partea a III-a – Nivelele de Servicii, din Contractul de 

Concesiune, prevederile Statutului ARBAC şi a Deciziilor ARBAC 

nr. 2/2003, 21/2003, 21/2004, 23/2005, 2/2007 şi 2/2008, s-au 

hotărât următoarele: 

1. Certificarea ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea 

apelor reziduale în urma unei prăbuşiri/înfundări de canal colector, 

având în vedere următoarele: 

2. Total notificări cu risc de inundare sau extindere a inundării: 161 

din care: 

- 104 cazuri din înfundări canal colector cu risc de inundare (123  

notificări din care 19 sunt notificări multiple pentru acelaşi caz şi nu 

s-au luat în calculul de evaluare). 

- 10 cazuri din prăbuşiri canal colector cu risc de inundare (28 

notificări din care 18 sunt notificări multiple pentru acelaşi caz şi nu 

s-au luat în calculul de evaluare) 

- 1 caz din prăbuşiri de canal colector cu risc de extindere a 

inundării (10 notificări din care 9 sunt notificări multiple pentru 

acelaşi caz şi nu s-au laut în calculul de evaluare) 

a) Cazuri la care s-a intervenit cu aranjament alternativ în mai 

puŃin de 6 ore: 115 
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b) Conformitatea realizată: 100% faŃă de conformitatea prevăzută  

de Contractul de Concesiune de 100%. 

 

3. Excluderi Admisibile 

ANB nu a identificat şi nu a solicitat spre aprobare incidente care 

să constituie motiv de Excludere Admisibilă. 

 

4. Concluzii 

Decizia Consiliului Executiv al ARBAC cu privire la Continuarea 

ConformităŃii B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector va fi transmisă imediat după 

redactare. 

Constatarea ulterioară emiterii Deciziei a unor informaŃii care 

contrazic datele raportate de către ANB privind perioada de 

evaluare, va putea determina revizuirea Deciziei ARBAC. 

 

Cu consideraŃie, 

 

Miltiade CONSTANDACHE 

 

Director General 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

 
Sumar 
 

DECIZIA Nr. 9 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a ConformităŃii 

Nivelului de Serviciu A5 – Timp între notificarea unei explozii/scurgeri şi 

reparaŃie…………………………………………………………………………………… 

DECIZIA Nr. 10 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

Conformitatii Nivelului de Serviciu A6 – Timp pentru a asigura alimentarea alternativă 

cu apă potabilă.......................................................................................................... 

DECIZIA Nr. 11 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

Conformitatii Nivelului de Serviciu B4.1 – Timpul dintre notificarea unei prăbuşiri de 

canal colector şi înlocuirea conductei.................................................................... 

DECIZIA Nr. 12 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.2 – Timpul dintre notificarea unei înfundări de 

canal colector şi curăŃarea înfundării...................................................................... 

DECIZIA Nr. 13 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B5 – Eliminarea inundării cu ape reziduale din 

gospodării şi curăŃare…………………………………………………………………… 

DECIZIA Nr. 14 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A1 – Calitatea apei potabile………………….. 

DECIZIA Nr. 15 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D1 – Presiunea la branşament pentru apa 

industrial…………………………………………………………………………………… 

DECIZIA Nr. 16 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu D2 – Continuitatea serviciului pentru apa 

industrial………………………………………………………………………………….. 

DECIZIA Nr. 17 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C4 – Timp pentru tratarea reclamaŃiilor 

scrise......................................................................................................................... 

DECIZIA Nr. 18 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C6 - Timpul pentru tratarea solicitărilor de 

audienŃe…………………………………………………………………………………… 

DECIZIA Nr. 19 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A2 – Presiunea la branşament....................... 

DECIZIA Nr. 20 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu  A3 – Continuitatea serviciului....................... 
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DECIZIA Nr. 21 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu A8 – Facturi emise pe baza contoarelor ca procent 

din totalul facturilor.................................................................................................... 

DECIZIA Nr. 22 din 23.10.2008 privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C1 – clienŃi contorizaŃi ca procentaj din 

total............................................................................................................................. 

DECIZIA Nr. 23 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C3 – Timpul pentru tratarea solicitărilor de informaŃii 

privind facturarea....................................................................................................... 

DECIZIA Nr. 24 din 23.10.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C7 – Timp pentru tratarea solicitărilor privind 

acurateŃea contorizării.............................................................................................. 

DECIZIA Nr. 26 din 16.12.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu C5 – Timpul de răspuns al apelurilor 

telefonice………………………………………………………………………………….. 

DECIZIA Nr. 27 din 23.12.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuarii 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B3 – Timpul dintre notificarea înfundării unei guri de 

scurgere şi golirea acesteia..................................................................................... 

DECIZIA Nr. 28 din 23.12.2008 Privind aprobarea Scrisorii de Certificare a Continuării 

ConformităŃii Nivelului de Serviciu B4.3 – Eliminarea apelor reziduale în urma unei 

prăbuşiri/înfundări de canal colector....................................................................... 

 

 

 


