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Primăria Municipiului Bucureşti 

 
Secretar General 

 

NOTĂ 

pentru îndreptarea erorii materiale din  

Hotărârea C.G.M.B. nr. 339/2009 

 

 Vă aducem la cunoştinŃă că în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.09.2009 a fost supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind 

înfiinŃarea AutorităŃii Municipale de Reglementare a Serviciilor 

Publice (AMRSP) şi aprobarea statutului, organigramei, 

numărului total de posturi, statului de funcŃii şi a grilei de 

salarizare a membrilor Consiliului executiv ale acestei instituŃii 

publice 

 Domnul consilier general Giugula Doru Mihai a formulat 

amendament la proiectul de hotărâre mai sus menŃionat iar la art. 

13 din eroare s-a propus aprogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 

338/2007 privind încadrarea Operei Comice pentru Copii în 

categoria instituŃiilor de spectacole de repertoriu, precum şi 

aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcŃii 

şi regulamentului de organizare şi funcŃionare ale instituŃiei în loc 

de Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007 privind modificarea şi 

completarea Hotârării C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la 

înfiinŃarea AgenŃiei Municipale pentru Eficientizare şi 

Reglementare în domeniul Energiei Bucureşti - AMEREB. 
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Pentru îndreptarea erorii materiale, art. 13 al Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 339/2009 se rectifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 13 ,,Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2000, Hotărârea 

C.G.M.B. nr. 153/2001, Hotărârea C.G.M.B. nr. 283/2007, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 330/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

61/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr.45/2008, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

155/2008, precum şi orice altă prevedere contrară prezentei 

hotărâri îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.”  

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Tudor Toma 
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DOSAR NR. 30169/3/2008 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECłIA A IX-A DE CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

SENTINłA CIVILĂ NR. 3667 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 17.12.2008 

TRIBUNALUL COMPUS DIN: 

PREŞEDINTE – MIHAI DRĂGUłESCU 

GREFIER – POPA IOANA 

 

 Pe rol soluŃionarea acŃiunii civile formulată de reclamantul 

PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

având ca obiect anulare act administrativ. 

 Dezbaterile în fond şi susŃinerile părŃilor au avut loc în 

şedinŃă publică de la 10.12.2008 fiind consemnate în încheierea 

de şedinŃă de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, 

tribunalul pentru a da posibilitatea reprezentantului pârâtei să 

depună la dosarul cauzei concluzii scrise a dispus amânarea 

pronunŃării soluŃiei la data de 17.12.2008, hotărând următoarele: 

 

TRIBUNALUL 

 

 Prin cererea de chemare în judecată introdusă la data de 

7.08.2008 sub nr. 30169/3/2008, reclamantul PREFECTUL 
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MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a solicitat, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună 

anularea Hotărârii nr. 197/8.05.2008 adoptată de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, privind aprobarea 

amplasamentelor aparŃinând domeniului public al Municipiului 

Bucureşti pe care vor fi amenajate spaŃii cu altă destinaŃie, 

concomitent cu efectuarea lucrărilor de modernizare, în cadrul 

Pasajului din PiaŃa UniversităŃii. 

 Se arată de către reclamant că, atunci când actul 

administrativ reglementează raporturi juridice al căror conŃinut 

constă în relaŃii sociale legate de modul de utilizare sau punere în 

valoare a bunurilor ce aparŃin patrimoniului unităŃii administrativ-

teritoriale, respectiv se exercită un anumit drept al unităŃii 

administrativ-teritoriale asupra bunului (spre exemplu, dreptul de 

administrare), actul administrativ trebuie să se bazeze pe o 

situaŃie certă, de drept şi de fapt, privind regimul juridic aplicabil 

bunului în cauză. 

 Respectiv, nu se poate stipula în actul administrativ, aşa 

cum se întâmplă în cazul art. 1, art. 2 şi art. 6 din Hotărârea nr. 

197/8.05.2008 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că 

bunul (amplasamentele) aparŃine domeniului public al unităŃii 

administrativ-teritoriale, cât timp, la nivelul unităŃii în cauză, 

domenialitatea bunurilor din patrimoniul acesteia nu a fost 

stabilită potrivit reglementărilor în vigoare. 
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 Reclamantul a precizat în acest sens că, la nivelul 

Municipiului Bucureşti nu a fost încă definitivată procedura 

prevăzută la art. 3 alin. 3, teza a doua, art. 4 teza a doua, art. 19 

alin 1 – art. 21 din legea nr. 213/1998, modificată privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în prezent 

nefiind întocmit un inventar al bunurilor ce aparŃin domeniului 

public al municipiului Bucureşti şi comunicat Guvernului care, prin 

hotărâre, să ateste apartenenŃa acestor bunuri la domeniul public 

al Municipiului Bucureşti. 

 În consecinŃă, precizarea cuprinsă în art. 1, art. 2 şi art. 6 

din Hotărârea nr. 197/8.05.2008 a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, conform căreia amplasamentele aparŃin 

domeniului public al municipiului Bucureşti, nu are suport juridic, 

fiind nereală, această precizare nu este susŃinută/fondată pe o 

hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin care 

se însuşeşte inventarul bunurilor ce aparŃin domeniul public al 

Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliilor Locale 

ale Sectoarelor 1-6. Acest inventar trebuie întocmit de fiecare 

sector în parte, însuşit prin hotărâre a Consiliului Local al fiecărui 

sector, iar Consiliul General al Municipiului Bucureşti va adopta o 

hotărâre cu privire la inventarul bunurilor ce aparŃin domeniului 

public al municipiului Bucureşti care trebuie transmisă Guvernului 

României, urmând ca Guvernul să emită hotărârea prin care să 

ateste apartenenŃa bunurilor la domeniul public al Municipiului 

Bucureşti. 
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 Sub acest aspect, actul administrativ atacat nu corespunde 

cerinŃelor prevăzute de art. 7 alin. 4 teza finală şi art. 34 alin. 1 

din legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la certitudinea şi precizia normei juridice, rigoarea 

juridică specifică actelor normative nu este îndeplinită în cazul 

dat. 

 Astfel, având în vedere că obiectul contractului de închiriere 

îl constituie închirierea unor bunuri ce aparŃin domeniului public, 

iar caracterele juridice sau regimul juridic al bunurilor ce aparŃin 

domeniuluui public sunt date de specificul domeniului public 

(inalienabilitate, imprescriptibilitate şi insesizabilitate – un bun ce 

aparŃine domeniului public nu poate fi înstrăinat; dreptul de 

proprietate asupra bunului nu se poare prescrie, adică bunul nu 

poate fi uzucapat ca efect al prescripŃiei achizitive; nu poate fi 

urmărit sau grevat), nu se poate stipula în contractul administrativ 

că ,,bunul închiriat poate să dispară dintr-o cauză de forŃă 

majoră”. Această menŃiune este în contradicŃie atât cu situaŃia de 

drept, cât şi cu cea de fapt.  

 În ceea ce priveşte aspectele de formă, trebuie remarcat 

faptul că una dintre cerinŃele de legalitate ce trebuie respectate 

de actul administrativ vizează conformitatea actului administrativ 

cu legea în vigoare la data emiterii actului administrativ. Este o 

consecinŃă logică ce decurge din aplicarea principiului legalităŃii, 

anume actul administrativ trebuie întemeiat pe lege şi 
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emis/adoptat în aplicarea legii. Or, obligaŃia erga omnes cu privire 

la respectarea legii nu poate avea în vedere decât legea în 

vigoare la momentul dat. 

 În cazul Hotărârii nt. 197/8.05.2008 a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti temei legal al instituirii obligaŃiei pentru 

solicitanŃii de amplasamente pe care se vor construi spaŃiile cu 

altă destinaŃie ca, la cererea de participare la licitaŃia publică, să 

depună documente de constituire şi funcŃionare (pentru 

persoanele fizice) este eronat. 

 Potrivit art. 44 din O.U.G. nr. 44/16.04.2008, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008, în vigoare la data 

adoptării hotărârii nr. 197/8.05.2008 a C.G.M.B., legea nr. 

300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaŃiilor 

familiale care desfăşoară activităŃi economice în mod 

independent, ,,se abrogă.” 

 În consecinŃă, întrucât ordonanŃa de urgenŃă sus menŃionat 

a intrat în vigoare de la data publicării – 25.04.2008, potrivit art. 

115 alin. 5 din ConstituŃia României republicată, art. 11 alin. 2 din 

legea nr. 24/2000, republicată şi modificată, iar de la această 

dată, legea nr. 300/2004 a încetat să mai producă efecte juridice, 

la data de 8.05.2008 această lege nu mai poate fi utilizată ca 

temei juridic, ea nemaiavând forŃa juridică obligatorie, efectul erga 

omnes pentru care a fost adoptată, deoarece a ieşit din circuitul 

actelor juridice obligatorii. 
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 Apreciind că, faŃă de motivele expuse se poate constata că 

nu a fost respectat principiul legalităŃii activităŃii desfăşurate de 

autorităŃile administraŃiei publice locale, reclamantul solicită 

admiterea acŃiunii astfel cum a fost formulată, invocând ăn drept 

dispoziŃiile art. 3 alin. 1 din Lg. Nr. 554/2004, ataşând acŃiunii un 

set de acte privitoare la aspectele menŃionate în cererea de 

chemare în judecată. 

 Pârâtul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nu a 

formulat, întâmpinare, dar a depus la dosarul cauzei actele care 

au stat la baza emiterii hotărârii contestate. 

 S-a încuviinŃat părŃilor administrarea probelor cu înscrisuri, 

cele deja depuse la dosarul cauzei, în anexă la cererea de 

chemare în judecată şi actele care au stat la baza emiterii 

hotărârii contestate, alături de care s-a depus hotărârea privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti – nr. 186/08.05.2008, raport de specialitate 

pentru modificarea H.C:G.M.B. nr. 197/08.05.2008, expunere de 

motive. Decizia nr. 2019 din 30.12.1971 şi referatul aferent 

acestui act administrativ. 

 Analizând probele administrate în cauză, instanŃa reŃine 

următoarele: 

 Prin H.C.G.M.B. nr. 197/8.05.2008 au fost aprobate 

amplasamentele aparŃinând domeniului public al municipiului 

Bucureşti pe care vor fi amenajate spaŃii cu o altă destinaŃie, 
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conform profilelor de activitate stabilite prin hotărâre, concomitent 

cu efectuarea lucrărilor de modernizare a Pasajului din P-Ńa 

UniversităŃii, precum şi a documentaŃiei cadru de organizare a 

procedurii de licitaŃie publică cu strigare în vederea încheierii 

acestora. 

 S-a arătat în cuprinsul acestei hotărâri la art. 1 că: ,,Se 

aprobă amplasamentele aparŃinînd domeniului public al 

Municipiului Bucureşti (Anexa nr. 1) pe care vor fi amenajate 

spaŃii cu altă destinaŃie, conform profilelor de activitate stabilite 

prin prezenta hotărâre, concomitent cu efectuarea lucrărilor de 

modernizare, în cadrul Pasajului din PiaŃa UniversităŃii, în 

suprafaŃă totală de 656,26 mp”, în art. 2: ,,Se aprobă 

amplasamentul aparŃinând domeniului public al Municipiului 

Bucureşti pe care va fi amenajat spaŃiul cu altă destinaŃie, în 

suprafaŃă totală de 33,30 mp, identificat în Anexa nr. 1, cu 

destinaŃia de Centru de Informare Turistică, necesar DirecŃiei 

Dezvoltare Turism din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

pentru promovarea turismului în Municipiul Bucureşti, în art. 6:  

,,Se aprobă documentaŃia cadru de organizare a procedurii de 

licitaŃie publică cu strigare în vederea închirierii amplasamentelor 

aparŃinând domeniului public al Municipiului Bucureşti menŃionate 

la art. 1 din prezenta hotărâre (Anexa nr. 2).  

 Se solicită de către reclamantul Prefectul Municipiului 

Bucureşti anularea acestei hotărâri, cerere pe care, având în 
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vedere probele administrate în cauză, instanŃa o apreciază ca 

fiind întemeiată pentru motivele ce vor fi expuse în continuare. 

 În primul rând, din chiar titulatura actului administrativ, 

,,Hotărâre privind aprobarea amplasamentelor aparŃinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti” se observă că 

obiectul reglementării îl constituie amplasamentele aparŃinând 

domeniului public, iar formularea folosită de către autorul 

legiferării – Consiliul general al Municipiului Bucureşti duce la 

concluzia că operaŃiunea referitoare la stabilirea apartenenŃei 

acestor amplasamente, împreună, desigur, cu altele, la domeniul 

public a fost anterioară operaŃiunii ce se desfăşoară ca urmare a 

adoptării acestei hotărâri, respectiv cea de a stabili, din lista 

amplasamentelor ce aparŃin domeniului public, cele pe care vor fi 

amenajate spaŃiile cu altă destinaŃie.  

Cu alte cuvinte, anterior s-a făcut delimitarea între spaŃiile 

aparŃinând domeniului public şi cele ale domeniului privat al 

Municipiului Bucureşti, iar ulterior prin prezentul act, dintre spaŃiile 

aparŃinând deja domeniului public al Municipiului Bucureşti, se 

selectează locaŃiile pe care se amenajează, se edifică, în Pasajul 

din PiaŃa UniversităŃii, spaŃiile ce vor fi închiriate. 

Ori, aşa cum arată în mod întemeiat reclamantul Prefectul 

Municipiului Bucureşti şi rezulă din probatoriul administrat 

această delimitare nu s-a efectuat, iar apartenenŃa 

amplasamentelor din Pasajul din PiaŃa UniversităŃii la domeniul 
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public al Municipiului Bucureşti nu s-a făcut, în fapt, la momentul 

adoptării hotărârii, nu era finalizată; procedura de stabilire a 

apartenenŃei amplasamentelor din acest pasaj la domeniul public. 

ApartenenŃa bunurilor la domeniul public se poate declara 

numai prin hotărâre a guvernului, iar la momentul adoptării 

H.C.G.M.B nr. 197/08.05.2008 un asemenea act nu fusese 

adoptat, ceea ce lipseşte de legalitate însăşi emiterea actului ce 

face obiectul prezentului litigiu. 

Procedura prin care este stabilită apartenenŃa unor bunuri 

la domeniul public al unei unităŃi administrativ teritoriale, în cazul 

de faŃă, Municipiul Bucureşti este stabilită, pe etape, de 

dispoziŃiile Lg. nr.213/1998, respectiv art.3 alin.3 teza a II-a, 

art.19 alin. 1 şi art .21: ,,3) Domeniul public al judeŃelor este 

alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexă şi din alte 

bunuri de uz sau de interes public judeŃean, declarate ca atare 

prin hotărâre a consiliului judeŃean, dacă nu sunt declarate prin 

lege bunuri de uz sau de interes public naŃional. – art. 3 alin.3. 

,,(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte în 

termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” – 

art. 19 alin 1 şi ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al unităŃilor administrative-teritoriale se întocmeşte, după 

caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinŃii 

consiliilor judeŃene, respective de primarul general al municipiului 

Bucureşti sau de primari. (2) Inventarele întocmite potrivit 
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prevederilor alin. (1) se însuşesc, după caz, de consiliile 

judeŃene, ale Consiliului general al Municipiului Bucureşti sau de 

consiliile locale. (3) Inventarele astfel însuşite se centralizează de 

consiliul judeŃean, respectiv de Consiliul general al Municipiului 

Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se 

ateste apartenenŃa bunurilor la domeniul public judeŃean sau de 

interes local”. art. 21 din Lg. nr. 213/1998. 

Analiza situaŃiei de fapt, astfel cum rezultă din probele 

administrate în cauză, atestă faptul că, pe  fond, cu privire la 

acest aspect, poziŃia reclamantului Prefectul Municipiului 

Bucureşti este întemeiată, chiar dacă, situaŃia premisă pe care 

acesta o invocă nu se confirmă. 

Astfel reclamantul afirmă că nu există un inventar al 

bunurilor ce aparŃin domeniului public al municipiului Bucureşti, 

care să fie comunicat Guvernului, în vederea emiterii hotărârii 

care să ateste apartenenŃa acestor bunuri la domeniul public, 

însă acest inventar există şi este însuşit prin hotărâre a 

Consiliului general al Municipiului Bucureşti - este vorba de 

H.C.G.M.B. nr. 186 din 08.05.2008, adoptată în aceeaşi şedinŃă a 

C.G.M.B., hotărâre privind însuŃirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti - însuşirea  

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Bucureşti - pag.68 dosar. 
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Pe fond, însă, aşa cum am menŃionat, poziŃia reclamantului 

este întemeiată, pentru că, deşi există această hotărâre, 

procedura reglementată de dispoziŃiile legate menŃionate anterior 

nu era finalizată, în condiŃiile inexistenŃei unei hotârâri de guvern, 

iar faŃă de nefinalizarea procedurii nu se poate vorbi de 

apartenenŃa bunurilor la domeniul public al Municipiului Bucureşti, 

în condiŃiile legii şi, pe cale de consecinŃă, de legalitatea 

H.C.G.M.B. nr. 197/08.05.2008, menŃionarea amplasamentelor 

pe care se amenajau spaŃii cu altă destinaŃie, în Pasajul din PiaŃa 

UniversităŃii, ca aparŃinând domeniului public fiind total nelegală. 

De asemenea, aspectul sesizat de către reclamant, cu 

privire la inadvertenŃa referitoare la posibilitatea ca 

amplasamentele să dispară din cauze de forŃă majoră, formulare 

menŃionată în anexa nr.6 la H.C.G.M.B. nr. 197/2008 - Contractul 

de închiriere - este apreciat, de asemenea, de către instanŃă, ca 

fiind întemeiat. 

În condiŃiile în care termenul de amplasament a fost utilizat 

de către părâtul C.G.M.B. în titulatura şi în cuprinsul hotărării în 

sensul său etimologic de bază, - Dex: Loc de aşezare a unei 

instalaŃii, a unui dispozitiv, a unei construcŃii iar din lecturarea 

întregului act administrativ rezultă că acesta a fost sensul - loc pe 

care vor fi edificate spaŃii cu altă destinaŃie, în vederea închirierii 

acestora - aceste amplasamente nu pot să dispară fizic, nici 

măcar din cauze de forŃă majoră, terenul pe care se amenajează 

spaŃiile nu poate dispărea. 
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Trebuie însă precizat că, aşa cum arată reclamantul, 

această ipoteză este valabilă în condiŃiile în care raŃionamentul 

Juridic pleacă de la faptul că termenul de amplasament se 

circumscrie sensului etimologic menŃionat anterior, pentru că în 

anexa la hotărâre, şi, de asemenea, în cuprinsul hotărârii pârâtul 

nu dă o definiŃie sau o explicaŃie a sensului acestui termen iar în 

adresa nr. 2942/30.06.2008 a Primăriei Municipiului Bucureşti 

DirecŃia AchiziŃii Concesionări Contracte - fila 6 dosar - se 

menŃionează că obiectul contractului de închiriere îl constituie un 

amplasament ce va fi amenajat în cadrul obiectivului de investiŃii 

,,Pasaj subteran PiaŃa UniversităŃii”, ceea ce înseamnă că 

autoritatea administrativă a înŃeles prin termenul de amplasament 

spaŃiul amenajat deasupra solului, ori, din modul de redactare al 

hotărârii nu ar rezulta acest lucru, se face distincŃia amplasament 

– spaŃiu destinat închirierii.  

Şi sub aspectul criticii referitoare la forma juridică a actului 

administrativ, acŃiunea reclamantului este întemeiată o condiŃie 

de legalitate a acestui act priveşte conformitatea acestui act cu 

legea în vigoare la data emiterii actului administrativ, pentru că 

actul administrativ trebuie întemeiat pe lege şi emis în aplicarea 

legii. 

Prin H.C.G.M.B nr. 197/8.05.2008 a fost adoptată şi 

documentaŃia cadru de organizare a procedurii de licitaŃie publică 

a spaŃiilor amenajate pe amplasamentele aparŃinând domeniului 

public al Municipiului Bucureşti, iar în anexa nr. 2 a acestui act 

administrativ, anexă ce prevede documentaŃia de licitaŃie în 
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vederea închirierii amplasamentului aparŃinând domeniului public 

al Municipiului Bucureşti pe care va fi amenajat spaŃiul cu altă 

destinaŃie cu profil de activitate, se menŃionează la Cap. 3 

Înscrirea la licitaŃie, pct. 3.1.2. Documentele de constituire şi 

funcŃionare pentru persoanele fizice şi juridice autorizate în 

condiŃiile legii, necesitatea conformităŃii statutului, a contractului 

de societate, respectiv a autorizaŃiei de funcŃionare cu legea nr. 

300/2004, însă această lege, la momentul adoptării H.C.G.M.B. 

nr. 197/08.08.2008, era abrogată prin OUG nr. 44/16.04.2008, 

publicată în M.Of. nr. 328/25.04.2008, aflată, deci în vigoare la 

09.05.2008 (a intrat în vigoare la 25.04.2008) 

În aceste condiŃii, Lg. nr. 300/2004 a încetat, la data de 

25.04.2008 să-şi mai producă efecte şi nu mai putea fi utilizată ca 

temei juridic pentru adoptarea H.C.G.M.B. nr. 197/2008, sau, în 

condiŃiile în care se avea în vedere că puteau participa societăŃile 

autorizate anterior în baza Lg. nr .300/2004 era necesară şi 

specificarea că şi societăŃile autorizate în baza OUG nr. 44/2008 

pot participa la licitaŃie privind desfăşurarea activităŃilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuate şi întreprinderile familiale cu atât mai mult cu cât în 

nota de fundamentare a OUG nr. 44/2008 se recunoşteau 

disfuncŃionalităŃile generate de aplicarea şi interpretarea Lg. nr. 

300/2008, în ceea ce priveşte autorizarea subiecŃilor economici, 

şi se menŃiona în art. 39 din ordonanŃă că în cazul neexercitării 
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dreptului de opŃiune pentru desfăşurarea activităŃii conform 

acestei ordonanŃe, persoanele îşi încetează activitatea şi vor fi 

radiate din registrul comerŃului, din oficiu, fără nici o altă 

formalitate. 

Trebuie precizat şi faptul că verificarea condiŃiilor de 

legalitate se face prin raportare la momentul emiterii hotărârii, 

astfel că nu are relevanŃă, sub aspectul legalităŃii H.C.G.M.B., că 

avizarea proiectului de hotărâre s-a făcut în conformitate cu 

prevederile legate în vigoare la acel moment, această avizare 

făcută, într-adevăr, în conformitate cu legea în vigoare la 

momentul avizării este valabilă, dar pentru acea etapă a adoptării 

hotărârii, în etapa finală de adoptare aceasta trebuie pusă în 

corespondenŃă şi conformitate cu legea în vigoare la momentul 

adoptării ei, caz în care se poate restitui spre avizare, spre 

refacerea documentaŃiei, etc. 

Având deci, în vedere, aspectele reŃinute anterior de către 

instanŃă, în ceea ce priveşte nelegala adoptare a Hotărârii nr. 

197/8.05.2008 de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, privind aprobarea amplasamentelor aparŃinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti pe care vor fi 

amenajate spaŃii cu altă destinaŃie, concomitent cu efectuarea 

lucrărilor de modernizare, în cadrul Pasajului din PiaŃa 

UniversitaŃii instanŃa va admite acŃiunea şi va anula acest act 

administrativ. 
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PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite acŃiunea formulată de reclamantul PREFECTUL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, sector 5, 

BD. REGINA ELISABETA, nr. 47, în contradictoriu cu pârâtul 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu 

sediul în Bucureşti, sector 5, BD. REGINA ELISABETA, nr. 47. 

Anulează H.C.G.M.B. nr. 198/08.05.2008 privind aprobarea 

amplasamentului aparŃinând domeniului public al Municipiului 

Bucureşti pe care vor fi amenajate spaŃii cu altă destinaŃie, 

concomitant cu efectuarea lucrărilor de modernizare, în cadrul 

Pasajului din PiaŃa UniversităŃii.  

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

PronunŃată în şedinŃă publică, astăzi, 17.12.2008.  

 

PREŞEDINTE GREFlER 

DrăguŃescu Mihai Popa Ioana 
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DOSAR NR. 30169/3/3008 

 

ROMÂNIA 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECłIA A IX - A 

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Î N C H E I E R E  

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 10. 12 .2008 

TRIBUNALUL COMPUS DIN: 

PREŞEDINTE - MIHAI DRĂGUłESCU 

GREFIER – POPA IOANA 

 

 Pe rol soluŃionarea acŃiunii civile formulată de reclamantul 

PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

având ca obiect anulare act administrativ.  

  La apelul nominal făcut în şedinŃă publică a răspuns 

pârâtul, prin consilier juridic, lipsind reclamantul. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, 

după care  

Apărătorul pârâtului depune la dosarul cauzei un set de 

înscrisuri, respectiv Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, 

Decizia nr. 2019/30 decembrie 1971 şi adresa de înaintare 
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privitoare la punerea pe ordinea publică a şedinŃei de consiliu a 

proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 

197/08.05.2008. Arată că s-a luat act de pretenŃiile reclamantului 

şi urmează a se face rectiticarea acesteia în următoarea şedinŃă, 

motiv pentru care solicită amânarea judecării cauzei şi acordarea 

unui nou termen de judecată în acest gens, având în vedere că  

s-a depus dovada înaintării dosarului. 

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepŃii de 

invocat sau probe de administrat, instanŃa acordă cuvântul 

asupra fondului cauzei. 

Având cuvântul, apărătorul pârâtului depune la dosarul 

cauzei concluzii scrise şi solicită respingerea acŃiunii, având în 

vedere că simplele erori materiale strecurate în cuprinsul actului 

administrativ nu justifică sancŃiunea anulării actului iar dovada că 

bunurile aparŃin domeniului public a fost făcută. Apreciază că 

instanŃa se poate pronunŃa doar pe aspectele învederate de către 

reclamant, hotărârea netrebuind a fi anulată în totalitate, ci doar 

cu privire la aspectele sesizate, punctuale invocate de către 

acestea. Arată de asemenea că, având în vedere că s-a făcut 

dovada că bunul face parte din domeniul public nu există motiv 

de anulare în întregime a actului administrativ. Solicită amânarea 

pronunŃării pentru a depune concluzii scrise la dosarul cauzei. 

Tribunalul reŃine cauza în pronunŃare. 
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TRIBUNALUL 

 

Pentru a da posibilitatea apărătorului pârâtului să depună 

la dosarul cauzei concluzii scrise, urmează a amâna pronunŃarea, 

motiv pentru care 

DISPUNE 

 

Amână pronunŃarea la data de 17.12.2008 

PronunŃată în şedinŃă publică azi 10.12.2008. 

 

PREŞEDINTE 

DrăguŃescu Mihai 

GREFIER 

Popa Ioana 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 3, 

a terenului în suprafaŃă de 1885 mp., dintre str. Smârdan şi str. 

Eugeniu Carada situat în faŃa imobilului din str. Doamnei nr. 8 -

10, pentru sistematizare, reabilitare şi amenajare  

locuri de parcare 

 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), 

art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea 
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Consiliului Local Sector 3, a terenului în suprafaŃă de 1885 mp., 

dintre str. Smârdan şi str. Eugeniu Carada situat în faŃa imobilului 

din str. Doamnei nr. 8-10, pentru sistematizare, reabilitare şi 

amenajare locuri de parcare. 

 (2) Terenul se identifică conform planurilor cadastrale 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Refuz contrasemnarea 

conform opiniei motivate 

 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 357 
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Primăria Municipiului Bucureşti 

Secretar General 

  

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din 

legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, refuz 

contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 357/03.11.2009 privind transmiterea din 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

în administrarea Consiliului Local Sector 3, a terenului în 

suprafaŃă de 1885 mp, dintre Str. Smârdan şi Str. Eugeniu 

daranda situat în faŃa imobilului din Str. Doamnei nr. 8-10, 

pentru sistematizare, reabilitare şi amenajare locuri de 

parcare, pentru următoarele motive: 

 DirecŃia Juridic, Contencios, legislaŃie nu a comunicat 

situaŃia proceselor pe rol şi situaŃia revendicărilor pe cale 

administrativă formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989, fapt pentru care devin incidente 

dispoziŃiile art. 21 alin. (5) din legea nr. 10/2001, conform cărora ,, 

Sub sancŃiunea nulităŃii absolute, până la soluŃionarea 

procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate 

de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, 
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locaŃia de gestiune, asocierea în participaŃiune, ipotecarea, 

locaŃiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în 

beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaŃiei, grevarea 

sub orice formă a bunurilor imobile – terenuri şi/sau 

construcŃii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.” 

 În acelaşi timp, analizând actul administrativ în cauză s-a 

constatat că suprafaŃa care se transmite spre administrare nu 

este identificată printr-un plan anexă întocmit de structura de 

specialitate, competentă, respectiv DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală, aşa cum prevede art. 55 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

al Municipiului Bucureşti 

Tudor Toma 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Actului AdiŃional nr. 6 la Contractul de 

Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiului 

Bucureşti, în calitate de Concedent, şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti 

  

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi 

de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Luând în considerare prevederile DispoziŃiei Primarului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 476/02.04.2009, precum şi  

Raportul înaintat Primarului General de către Grupul de Lucru al 

Primăriei Municipiului Bucureşti pentru analiza Contractului de 

Concesiune a Serviciilor Comunitare de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare Municipiul Bucureşti - S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi 

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Actul AdiŃional nr. 6 la Contractul de 

Concesiune nr.1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul 

Bucureşti, în calitate de Concedent, şi S.C. Apa Nova Bucureşti 

S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii 

de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul Bucureşti, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se mandatează Primarul General al Municipiului 

Bucureşti, în calitate de autoritate executivă, să semneze Actul 

AdiŃional nr. 6 la Contractul de Concesiune şi să asigure 

reprezentarea intereselor Municipiului Bucureşti, în calitate de 

Concedent, în derularea Contractului de Concesiune. 

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 358 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementării proiectului „Accesibilitate pentru 

toŃi - sprijin în vederea integrării sociale a persoanelor cu 

dizabilităŃi din Municipiul Bucureşti” 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul  de specialitate 

comun al DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare 

Urbană şi al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială, 

raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

1175/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale pentru protecŃia, 

integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în 

perioada 2006-2013 ”Şanse egale pentru persoanele cu handicap 

- către o societate fără discriminări” şi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

188/2005 privind adoptarea Regulilor standard O.N.U. privind 

egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 

45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului „ Accesibilitate 

pentru toŃi - sprijin în vederea integrării sociale a persoanelor cu 

dizabilităŃi din Municipiul Bucureşti”, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 FinanŃarea proiectului se asigură integral de către 

Municipiul Bucureşti, prin bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti.   

Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 359 
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ANEXA la H.C.G.M.B. nr. 359/2009 

 

PROIECTUL 

,,Accesibilitate pentru toŃi – sprijin în vederea  

integrării sociale a persoanelor cu dizabilităŃi  

0din Municipiul Bucureşti” 

 

În municipiul Bucureşti existau la data de 30 iunie 2009, un 

număr de 50.148 persoane adulte cu dizabilităŃi 

neinstituŃionalizate, adică aproxinmativ 2,79 din  populaŃia 

oficial înregistrată. Din acest număr, 26.465 de persoane sunt 

încadrate într-o formă de dizabilitate care împietează asupra 

capacităŃii locomotorii independente a persoanei, respectiv 5.980 

- handicap fizic, 17.325 - handicap somatic, 3.160 - handicap 

asociat. 

Principiile intenaŃionale şi naŃionale ale abordării problematicii 

dizabilităŃii prevăd că tuturor persoanelor trebuie să Ie fie oferite 

condiŃii de acces deplin la viaŃa societăŃii, inclusiv prin 

identificarea şi adoptarea unor măsuri de adaptabilitate şi 

accesibilizare a spaŃiului fizic, care să Ie permită acestor 

persoane dreptul de a duce o viaŃă cât mai normală şi completă 

posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. Orice proces de 

readaptare a uneei persoane cu dizabilităŃi ar trebui să Ńină cont 

de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi/sau 

asigură independenŃa sa economică şi integrarea sa socială cea 

mai completă posibil. 
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În vederea creşterii gradului de integrare a persoanelor cu 

dizabilităŃi locomotorii din Municipiul Bucureşti în anul 2009, 

proiectul propus urmăreşte 2 axe principale: 

l. asigurarea unei mobilităŃi sporite pe teritoriul municipiului 

Bucureşti 

II. creşterea accesului la activităŃile culturale. 

 

AXA I. Asigurarea mobilităŃii 

 

1. Asigurarea fotoliilor rulante 

Un fotoliu rulant poate fi prescris pentru diferite motive, care pot fi 

complementare 

Acestea poi fi: o deplasare autonomă, verticalizarea progresivă 

(ca etapă), o moblilizare activă (forŃa muscular, amplitudine, 

coordonare, echilibru), comunicare, viaŃă relaŃională, îngrijire. 

Acest dispozitiv îndeplineşte două roluri pentru persoana cu 

dizabilităŃi locomotorii: 

- rol mecanic: 

a) rol de proteză, înlocuieşte membrele inferioare inutilizabile 

temporar sau permanent. 

b) rol de orteză pentru că este vorba de un aparat care permite 

reralozarea unei duncŃii altfel imposibile: deplasarea individului 

dintr-un punct în altul. 

- rol psihologic: 

Înainte de a fi considerat un mijloc de locomoŃie, fotoliuI rulant 

este perceput de pacient şi de cei apropiaŃi lui ca un semn al 

infirmităŃii, al devalorizării. MulŃi sunt de părere că a te prezenta în 

faŃa celorlalŃi în fotoliu rulant înseamnă a arăta ca o fiinŃă 
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malformată sau demnă de milă – concepŃie total greşită care 

impune o profundă muncă psihologică. 

Fotoliul rulant joacă un rol esenŃial în viaŃa celui care doreşte, în 

ciuda dizabilităŃii, să aibă o viaŃă activă şi să îşi sporească gradul 

de independenŃă faŃă de cei din jur. Tocmai de aceea, fotoliul 

rulant trebuie să aibă cel puŃin patru calităŃi: securitate, confort, 

manevrabilitate, estetică. 

Deşi legislaŃia românescă în vigoare prevede obŃinerea în mod 

gratuit a dispozitivelor de deplasare, respectiv a fotoliilor rulante 

pentru persoane cu dizabilităŃi locomotorii, odată la 5 ani, sumele 

alocate prin Fondul naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, 

prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sunt 

suficiente acoperirii nevoii de astfel de dispositive (în anul 2008, 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a alocat 

suma de 9.977.36 mii lei acestui capitol, iar în anul 2009 suma s-

a diminuat la 8.303.00 mii lei, pentru toate tipurile de dispositive 

medicale). 

În plus, perioada de aşteptare a unui fotoliu rulant este cuprinsă 

între 6-12 luni de la data completării dosarului, deşi legislaŃia 

prevede soluŃionarea cererii în termen de 30 de zile.   

În plus dacă în perioada de 5 ani de valabilitate a fotoliului acesta 

se defectează, nu poate fi reparat decât la atelierele agreate de 

furnizorul de dispozitive medicale, fapt ce duce la imposibilitatea 

folosirii fotoliului pentru o perioadă extrem de lungă de timp. 

Suma maximă ce poate fi decontată de către CASMB pentru 

achiziŃionarea unui fotoliu rulant este de maximum 1.268,95 lei.  
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Cu această sumă se pot achiziŃiona doar fotolii manual de 

interior, neadecvate carosabilului şi lipsei cronice de rampe de 

acces din municipiul Bucureşti. 

Astfel, în vederea compensării neajunsurilor legislaŃiei româneşti 

în domeniu şi pentru a sprijini posibilitatea de deplasare a 

persoanelor cu dizabilităŃi pe raza Capitalei, până la dobândirea 

fotoliilor asigurate prin CASMB, propunem achiziŃionarea unui 

număr de 250 de fotolii rulante. 

Acestea ar urma să fie distribuite de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti în colaborare cu 

organizaŃiile neguvernamentale representative ale persoanelor cu 

dizabilităŃi locomotorii către cei care primesc o soluŃie favorabilă 

la cererea depusă, dar pentru care perioada de aşteptare este 

lungă, comparativ cu nevoia urgentă de folosire a unui dispozitiv 

medical. CondiŃiile economice actuale (scăderea bugetului alocat) 

au condus la creşterea perioadei de aşteptare pentru procurarea 

dispozitivelor cu câteva luni (peste cele 6-12 luni). 

În momentul în care obŃin decizia CASMB şi îşi procură fotoliul 

rulant, persoanele înapoiază fotoliul către DGASMB, în vederea 

realocării acestuia unei alte persoane aflate în nevoie. 

Bugetul alocat acestei componente este de 137.500 euro. 

 

2. Asigurarea transportului 

Deşi în ultimii ani au fost întreprinse eforturi considerabile în 

vederea dotării Regiei Autonome de Transport Bucureşti a unor 

mijloace de transport accesibilizate pentru fotoliile rulante,  

Există încă numeroase provocări în domeniul transportului 

persoanelor cu dizabilităŃi în municipiul Bucureşti. Lipsa rampelor 
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de acces pe multe dintre străzile adiacente staŃiilor RATB, 

precum şi aglomeraŃia specific, determină izolarea persoanelor cu 

dizabilităŃi la domiciliu, astfel încât acestea pierd orice şansă de 

reintegrare socială sau profesională. 
În plus, deşi companiile de taximetre private sunt obligate, prin 
lege să duspună de autovehicule accesibilizate, disponibilitatea 
acestora de a oferi servicii utilizatorilor de fotolii rulante este 
extrem de redusă. Persoanele cu dizabilităŃi utilizatoare de fotoliu 
rulant întâmpină greutăŃi majore în a se deplasa la instituŃiile 
publice, la spital sau la universitate. AcŃiunile organizate special 
pentru aceste persoane sunt limitate datorită lipsei unor mijloace 
de transport de dimensiuni medii accesibilizate. 
De asemenea, transportul cu metroul este extrem de limitat în 
condiŃiile accesibilizării unui număr de doar 3 staŃii de metrou, în 
care instalaŃiile (lift sau platformă) de multe ori sunt nefuncŃionale 
sau nu există norme de folosire.  
Astfel, propunem achiziŃionarea unui număr de 4 mijloace de 
transport de dimensiuni medii (microbuze), accesibilizate, care să 
poată fi folosite de către DGASMB în colaborare cu organizaŃiile 
neguvernamentale şi serviciile sociale de la nivelul sectoarelor 
municipiului Bucureşti pentru transportul utilizatorilor de fotolii 
rulante la acŃiuni de participare şi integrare socială şi vizite 
medicale. 
Bugetul alocat acestei componente este de 112.000 euro. 
AXA II Creşterea accesului la activităŃi culturale 
 
1. Asigurarea biletelor gratuite 

Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată prevede la art. 21 faptul că 
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autorităŃile competente ale administraŃiei publice au obligaŃia să 
faciliteze aceesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la 
obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a 
timpului liber. Astfel, copilul cu handicap, precum şi persoana 
care îl însoŃeşte beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la 
spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, adulŃii cu 
handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, 
manifestări artistice şi sportive, astfel : 
a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana 
care îl însoŃeşte beneficiază de gratuitate; 

b) adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de 

intrare în aceleaşi condiŃii ca pentru elevi şi studenŃi. 

De cele mai multe ori, însă, instituŃiile de cultură nu respectă în 

totalitate această prevedere, înregistrându-se numeroase situaŃii  

când la casele de bilete persoanele cu dizabilităŃi au întâmpinat 

refuzuri, datorită lipsei biletelor sau necunoaşterii prevederilor 

legislative în domeniu. În acest sens, propunem ca în toate 

instituŃiile de cultură din subordinea Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti să se aplice următoarea metodologie: 

a) afişarea la loc vizibiI, la casele de bilete şi pe paginile de 

internet proprii, a unui afiş creat de DGASMB sub titlul 

,,Accesibilitate pentru toŃi”, în care să se prezinte prevederile 

legislaŃiei în domeniu; 

b) posibilitatea rezervării telefonice, de către cei care au dreptul la 

gratuitate, a biletelor, la numărul gratuit al DGASMB 0800-

821.218, cu minimum 24 de ore înaintea orei de începere a 

spectacolului. În cazul în care nu există solicitări de bilete din 

partea persoanelor cu dizabilităŃi, instituŃia de cultură poate 
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dispune punerea în vânzare a acestora (cu cel puŃin 12 ore 

înainte de începerea spectacolului). Înainte de începerea 

spectacolului, persoanele care beneficiază de gratuitate pot ridica 

biletele, pe baaza certificatului de încadrare în grad de handicap. 

c) DGASMB încheie cu fiecare dintre instituŃiile de cultură, 

protocoale de colaborare, prin care sunt indicate persoanele de 

contact din partea fiecărei instituŃii pentru rezervarea locurilor 

destinate persoanelor cu dizabilităŃi: 

d) DGASMB popularizează prevederile acestui program 

împreună cu organizaŃiile neguvernamentale, asigurând 

transportul utilizatorilor de fotolii rulante la instituŃiile de cultură. 

e) În cazul în care şi alte instituŃii de cultură din Bucureşti, altele 

decât cele din subordinea CGMB sunt de accord, DGASMB 

poate semna protocoale de colaborare, în sensul respectării 

accesului la cultură al persoanelor cu dizabilităŃi. 

Bugetul alocat acestei componente este de 600 euro (pliante şi 

afişe). 

2. Creşterea fondului Bibliotecii pentru Nevăzători şi Ambliopi 

Având în vedere numărul mare de persoane cu handicap vizual 

din municipiul Bucureşti (6.971 copii şi adulŃi) Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti a organizat o filială ,,Biblioteca Sonoră 

pentru Nevăzători şi Ambliopi" pentru a facilita liberul acces la 

informaŃie, educaŃie şi cultură a persoanelor cu probleme vizuale. 

Pentru a creşte calitatea serviciilor oferite, propunem ca în cadrul 

unui parteneriat cu Biblioteca Metropolitană Bucureşti să fie 

achiziŃionate materiale audio şi braille. 

Bugetul alocat acestei componente este de 5.000 euro. 
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3. Creşterea abilităŃilor sociale/gradului de comunicare al copiilor 

cu probleme de limbaj - dotarea cabinetelor de logopedie din 

grădiniŃe şi şcoli special, cu material practice pentru Iogopedie 

(materiale didactice/educaŃionale, jocuri. ghiduri, enciclopedii). 

Reducerea problemelor de vorbire ale copiilor preşcolari şi şcolari 

va creşte accesul acestora către diverse forme de socializare: 

activităŃi cultural, sportive, turistice, de petrecere a timpului liber, 

alături ce copii de aceeaşi vârstă, cu sau fără dizabilităŃi. 

Bugetul alocat acestei componente este de 3.000 euro. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea denumirii de Strada Gellu Naum 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul  de specialitate al 
DirecŃiei EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 
învăŃământ, cultură, culte, sport şi avizul Comisiei juridice şi de 
disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;    

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 
denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 15/13.12.2005; 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 
şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se atribuie denumirea de “Strada Gellu Naum (poet 

n. 1915 – d. 2001)”, arterei de circulaŃie situată pe raza 
administrativ – teritorială a sectorului 2, care începe din Şos 
Fundeni şi se termină la limita imobilului pentru care a fost atribuit 
numărul 262D pe Şos Fundeni, sector 2, Bucureşti. 
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Art. 2 Artera se identifică potrivit planului topografic 

sc:1:2000 prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 3 Cheltuielile survenite ca urmare a schimbării 

adreselor imobilelor situate pe această arteră de circulaŃie vor fi 

suportate de proprietari. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor 

instituŃii: DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 2, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2, Companiei NaŃionale Poşta Română 

S.A., Romtelecom S.A., Oficiului NaŃional al Registrului 

ComerŃului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti.  

Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 360 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de Aleea Pictor B’Arg [Ion Bărbulescu 

1887-1969], unei artere de circulaŃie din sectorul 3 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală;  

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 

denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 02/24.07.2009; 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 

şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se atribuie denumirea de Aleea Pictor B’Arg [Ion 

Bărbulescu 1887-1969], pentru o arteră de circulaŃie din sectorul 3. 



 

47 
 

 

Art. 2 Artera propusă începe din Bulevardul 1 Decembrie 

şi se termină în Strada Armeniş, fiind identificată potrivit planului 

anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor 

instituŃii: DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 3, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 3, Companiei NaŃionale Poşta Română 

S.A., Romtelecom S.A., Oficiului NaŃional al Registrului 

ComerŃului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti.  

Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 361 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea denumirii de PiaŃa Prof. Univ. Simion 

Mândrescu [1868 – 1947] pieŃei situate la intersecŃia Bulevardului 

Alexandru Averescu cu Strada Clucerului, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală; 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 

denumiri a Municipiului Bucureşti nr.05/14.10.2009; 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) 

şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Se atribuie  denumirea de PiaŃa Prof. Univ. 

Simion Mândrescu [1868 – 1947], pieŃei situate la intersecŃia 
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Bulevardului Alexandru Averescu cu strada Clucerului, sector1.  

Art. 2 PiaŃa se identifică conform planului topografic scara 

1:2000 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor 

instituŃii: DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1, Companiei NaŃionale Poşta Română 

S.A., Romtelecom S.A., Oficiului NaŃional al Registrului 

ComerŃului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 

Municipiului Bucureşti.  

Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară 

a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 362 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea domnului chestor de poliŃie Guran Lucian ca 

membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Municipiului Bucureşti 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al 

DirecŃiei Juridic, Contencios, LegislaŃie; 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare a autorităŃii teritoriale de ordine publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 7 şi alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se validează domnul chestor de poliŃie Guran Lucian, 

director general al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului 

Bucureşti, ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de 
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Ordine Publică a Municipiului Bucureşti, în locul domnului 

Călinescu Mihai. 

  Art. 2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/2008 se modifică în mod 

corespunzător. 

 Art. 3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

03.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 03.11.2009 

Nr. 363 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici  

aferenŃi studiului de fezabilitate pentru obiectivul  

de investiŃii "Sistem administrare electronic  

(e-administrare A.LP.A.B.)" 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei ProtecŃia Mediului şi EducaŃie Eco-Civică şi al 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 74/16.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-

economice aferente investiŃiilor publice, precum" şi a structurii şi 
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metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii ,,Sistem 

administrare electronic ( e-administrare A.L.P.A.B.)”, prevăzuŃi în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face din 

fonduri alocate din bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din 

fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului 

OperaŃional 

Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice" 2007-2013 (POS 

CCE), Axa prioritară 3 -Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor 

(TIC). 

 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 
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Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Aceasată hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului general al Municipiului Bucureşti, din data de 

26.11.2009 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 364 
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Anexă la HCGMB nr.364/2009 

 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul "Sistem administrare electronic  

(e-administrare A.L.P.A.B.)" 

 

1. Valoarea totală a obiectivului de investiŃie: 6.426.000 lei, 

inclusiv TVA din care: 

construcŃii-montaj (C+M): 509.930 RON 

2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 

anul I = 6.426.000/509.930 lei 

3. Durata de realizare 12 luni 

4. CapacităŃi (în unităŃi fizice): 

- 2 conexiuni internet broadband; 

- 10 sisteme Digital Signage (DSC) de exterior cu protecŃie de 

mediu, construcŃie antivandal, temperatura de funcŃionare -40C la 

+55 C, timp de viaŃă mai mare de 5,6 ani opŃiune pentru touch 

screen; 

- 1 aplicaŃie software portal, 1 aplicaŃie software control şi 

management DSC; 

- 20 sisteme de contorizare trafic de persoane cu camere video; 

- 1 staŃie autonomă de analiză a apei şi a calităŃii aerului; 

- 1 cameră digitală panoramică TCP-IP. 

(curs valutar 1 EUR= 4,1926 lei) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

aferenŃi studiului de fezabilitate pentru  

obiectivul de investiŃii "Amenajare Parc Ghencea" 
 
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei ProtecŃia Mediului şi EducaŃie Eco-Civică şi al 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 68/06.10.2009; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-

economice aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii "Amenajare 

Parc Ghencea" prevăzuŃi în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art. 1 se va face 

din fonduri alocate din bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din 

fonduri structurale nerambursabile de la AdministraŃia Fondului 

pentru Mediu 
 Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 365 
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Anexă la HCGMB nr. 365/2009 
 

Indicatorii tehnico-economici aferenŃi studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul "Amenajare Parc Ghencea" 

 
-Valoarea totală a obiectivului de investiŃie: 40.083.626,91 lei, 
inclusiv TVA, 
din care 

Faza I: 2.459.246,82 lei, inclusiv TVA 

Faza II: 37.624.380,09 lei, inclusiv TVA 
-ConstrucŃii-montaj: 36.698.257,02 lei, inclusiv TVA, 

Din care: 
Faza I: 2.149.828,24 lei, inclusiv TVA  

Faza I: 34.548.428,78 lei, inclusiv TVA 

-Durata de realizare este de aproximativ:  

Faza I: 9 luni;  

Faza II: 19 luni 

-SuprafaŃa amenajată total 80.000 mp  

Faza I:8.200 mp  

Faza II: 71.800 mp 

-Spatii verzi amenajate total 41.026,81 mp  
Faza I: 6.116,36 mp 
Faza II: 34.910,45 mp 

-Spatii verzi amenajate total 41.026,81 mp  
Faza I: 6.116,36 mp 
Faza II: 34.910,45 mp 
( curs valutar 1 Eur=4.2552 lei) 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

privind asocierea Municipiului Bucureşti cu  

Consiliul JudeŃean Ilfov, Oraşul Voluntari şi Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti în vederea finalizării obiectivului de 

investiŃii „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari" 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr.83/20.11.2009 şi solicitarea 

Primăriei Oraşului Voluntari nr. 18966/12.11.2009; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), 

lit. c) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la 

proiectul „Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari". 
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Art. 2 Se aprobă actul adiŃional conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

actul adiŃional prevăzut la art. 2. 

Art. 4 Primarul General a Municipiului Bucureşti şi direcŃiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Aceasată hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului general al Municipiului Bucureşti, din data de 

26.11.2009 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 366 



 

61 
 

 

Anexa la HCGMB Nr. 366/26.11.2009 

 
ACT ADIłIONAL nr. 2 

La CONTRACTUL DE ASOCIERE NR 767/27.10.2005 

 

între: 

CONSILIUL JUDEłEAN ILFOV, reprezentat prin domnul 

Cristache Rădulescu, 
Preşedinte al Consiliului JudeŃean Ilfov şi domnul Bogdan Costea 

- director economic, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Mânu 

nr. 18, sector 1, cont R049TREZ42124690238xxxxx- Trezorerie 

Ilfov, cod fiscal nr. 4192545, in calitate de Autoritate 

Coordonatoare (Leader), 

 

ORAŞUL VOLUNTARI, cu sediul în judeŃul Ilfov, oraşul Voluntari, 

b-dul Voluntari, nr.74, reprezentat prin domnul Pândele Florentin 

Costel, Primar al Oraşului Voluntari şi domnul Simion Eugen, cu 

funcŃia de Director DirecŃia de Management Economic Impozite si 

Taxe, având contul RO55TREZ42124630270xxxxx deschis la 

Trezoreria Ilfov şi cod fiscal nr. 4283481, în calitate de Partener 
1, 

SECTORUL 2 BUCUREŞTI , cu sediul în municipiul Bucureşti, 

str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, reprezentat prin domnul 

Neculai OnŃanu, Primar al Sectorului 2 Bucureşti si de domnul 

Ion Marin, cu funcŃia de Director Economic, având contul nr. 

RO51TREZ70224720270xxxxx deschis la Trezoreria Sectorului 2 

şi cod fiscal nr. 4204038, în calitate de Partener 2, si 

 



 

62 
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul in Bd Regina Elisabeta nr 

47, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat prin Domnul 

Sorin Mircea Oprescu , Primar General al 

Municipiului Bucureşti având contul RO .......................................  

şi cod fiscal nr ............................................................................... , 

în calitate de Partener 3 

 

în baza: 

-Hotărârii nr 64/11.05.2009 a Consiliului Local al Sectorului 2 

Bucureşti 

-Hotărârii nr 48/12.05.2009 a Consiliului Local Voluntari 

-Hotărârii nr 145a Consiliului Local al oraşului Voluntari  

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr .....................  

s-a încheiat prezentul act adiŃional la contractul de asociere. 

Având în vedere că: 

■ Pasajul suprateran Pipera-Tunari se află atât pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Bucureşti cât şi pe teritoriul 

administrativ al Oraşului Voluntari, fiind situat pe Şos Pipera 

peste calea ferată Bucureşti-ConstanŃa, 

■ ConstrucŃia Pasajului Pipera-Tunari este finanŃata prin fonduri 

PHARE CES 2004-Proiecte Mari de Infrastructura Regionala, 

contribuŃia beneficiarilor locali fiind de 15.29% 

* Datorită poziŃionării unor reŃele subterane care au fost 

identificate pe parcursul desfăşurării lucrărilor, situaŃie care a 

impus necesitatea executării unor lucrări suplimentare precum si 

prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, a fost modificat 

proiectul si au fost incheiate actele adiŃionale nr 1-4 la contractul 
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nr RO2004/016-772.04.01.01.01.10 incheiat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei 

 

părŃile agreează următoarele 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului JudeŃean Ilfov, Sectorului 

2 Bucureşti, Oraşului Voluntari cu Municipiul Bucureşti ce va fi 

numit în continuare Partener 3. PărŃile de comun acord stabilesc 

modificarea si completarea Contractului se Asociere nr 

767/27.01.2005 astfel, 

 

CAPITOLUL II 

Se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

Art. 1 Obiectul contractului de asociere il constituie promovarea si 

implementarea proiectului PHARE CES 2004 Pasaj suprateran 

Pipera-Tunari 
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CAPITOLUL IV 

Se modifică şi va avea următorul conŃinut: 

VALOAREA CONTRACTULUI ŞI CONTRIBUłIA PĂRłILOR 

Art.1 Valoarea totală a proiectului rezultat din studiul de 

fezabilitate revizuit 

Art. 1.1 ContribuŃia Sectorului 2 Bucureşti este de 40% din 

valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, plus 40% din 

valoarea cheltuielilor neeligibile- din cofinanŃarea de 15.29% din 

valoarea totală a proiectului, sumă ce va fi alocată din veniturile 

proprii ale Sectorului 2 Bucureşti. 

Art.1.2 ContribuŃia Oraşului Voluntari este de 60% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului - din cofinanŃarea de 15.29% 

din valoarea totală a proiectului, sumă ce va fi alocată din 

veniturile proprii ale Oraşului Voluntari. 

Art.1.3 ContribuŃia Municipiului Bucureşti este de 60% din 

valoarea cheltuielilor neeligibile din valoarea totala a proiectului 

conform Actului adiŃional nr 4 la contractul nr 
RO2004/016-772.04.01.01.01.10 si anume 1.867.399,71 Euro , 

suma ce va fi alocata din veniturile proprii ale Municipiului 

Bucureşti 

 

CAPITOLUL V 

OBLIGAłIILE PĂRłILOR 
Se completează si va avea următorul conŃinut 

 

Art. 4 Consiliului Municipiul Bucureşti în calitate de Partener 3 se 

obligă : 
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a) Să prevadă în bugetul propriu alocarea sumei specificată în 

capitolul IV art 1.3 din prezentul contract, drept contribuŃie proprie 

la implementarea proiectului; 

b) Să vireze la timp suma prevăzută la Capitolul IV art 1.3 , în 

contul deschis pe seama proiectului de către Consiliul JudeŃean 

Ilfov; 

c) Să funizeze AutorităŃii Coordonatoare (Leader) orice 

informaŃie necesară pentru întocmirea proiectului, depunerea, 

implementarea si monitorizarea acestuia pentru a verifica daca 

proiectul se realizează cu respectarea prevederilor legale; 

d) Să asigure buna desfăşurare a implementării proiectului, 

Încadrarea cheltuielilor de execuŃie in suma stabilita prin 

prezentul contract de asociere si a contractului de finanŃare; 

e) Să furnizeze persoanei desemnate drept Şef al UIP a 

proiectului informaŃiile necesare pentru implementarea si 

monitorizarea proiectului; 

f) Să numească prin DispoziŃie a Primarului General o persoana 

desemnata sa indeplineasca funcŃia de responsabil tehnic in UIP 

g) Să asigure deschiderea unui subcont contabil separat al 

asocierii in care sa se evidenŃieze distinct activitatea acesteia 

h) Să participe prin persoana desemnata la implementarea si 

derularea proiectului 

i) Să preia la finalizarea proiectului partea care va fi în 

administrarea sa ulterioară şi este responsabil  pentru întreŃinerea 

lucrărilor, a unei secŃiuni  sau a unei parti a lucrărilor, pentru 

partea de proiect care revine Municipiului Bucureşti 
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CAPITOLUL VI  

DREPTURILE PĂRłILOR 
 
Art.4 Municipiul Bucureşti, în calitate Partener 3, are următoarele 

drepturi: 

a) să participe prin reprezentanŃii legali la selectarea 

executantului, dirigintelui de şantier şi a altor persoane – 
firme, care vor concura la realizarea obiectivului 

contractului; 

b) să urmărească prin reprezentanŃii legali, derularea 
execuŃiei obiectivului contractului; 

c) să primească la cerere li într-un termen operativ, 

evidenŃeele contabile întocmite în derularea activităŃii asocierii; 

d) de a primi la cerere şi într-un termen operativ evidenŃele 

contabile, întocmite în derularea activităŃii asocierii de către 

Leader. 
Art. 2 celelalte clauze ale Contractului de Asociere nr 767/27.01. 

2005 rămân neschimbate 

Art.3 Prezentul act adiŃional s-a încheiat în 4 exemplare originale,  

câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare astăzi .. ,  

data semnării.  

 
CONSILIUL JUDEłEAN ILFOV 

PREŞEDINTE, 
Cristache Rădulescu 

Director Economic 
Bogdan Costea 

CONSILIUL LOCAL AL 
ORAŞULUI 
VOLUNTARI 

PRIMAR, 
Pandele Florentin Costel 

Director Management 
Economic Impozite şi 

Taxe 
Simion Eugen 
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CONSILIUL LOCAL AL 
SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

PRIMAR, 
Neculai OnŃanu 

CONSILIUL LOCAL AL 

Director Economic 
Ion Marin 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMAR GENERAL, 

Prof Dr Sorin Mircea Oprescu 
 

Director Director 
Economic 

Mircea Constantinescu 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind asocierea Municipiului Bucureşti cu Oraşul Voluntari în 

vederea finanŃării din POR Axa Prioritară 2 îmbunătăŃirea 

infrastructurii regionale şi locale de transport, domeniul major de 

intervenŃie 2.1. - "Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri 

judeŃene şi străzi urbane - inclusiv construcŃia/ reabilitarea 

şoselelor de centură", a obiectivului de investiŃii „Pasaj denivelat 

superior Petricani" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), 

lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  



 

69 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti cu Oraşul 

Voluntari, în condiŃiile legii, în vederea finanŃării din POR Axa 

Prioritară 2 îmbunătăŃirea infrastructurii regionale şi locale de 

transport, domeniul major de intervenŃie 2.1.- "Reabilitarea şi 

modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene şi străzi urbane - 

inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură", a 

obiectivului de investiŃii "Pasaj denivelat superior Petricani" 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti 

acordul de parteneriat prevăzut la art. 1. 
Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 367 
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ANEXA LA HCGMB NR. 367/26.11.2009 
 
Programul OperaŃional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 2 - îmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale Domeniul major de intervenŃie 2.1 - 
„Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi 
urbane - inclusiv construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură 
 
Ghidul Solicitantului Model G 
 
Acord de parteneriat 
Model orientativ 
 
Art. 1 PărŃile 
numele complet al organizaŃiei, cu sediul în adresa sediului, codul 
fiscal - având calitatea de partener 2 
numele complet al organizaŃiei, cu sediul în adresa sediului, codul 
fiscal - având calitatea de partener n în funcŃie de numărul de 

parteneri propuşi în parteneriat 
au convenit următoarele:  
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi 
obligaŃiile părŃilor, contribuŃia fiecărei părŃi la cofinanŃarea 
cheltuielilor totale precum şi responsabilităŃile ce le revin în 
implementarea activităŃilor aferente proiectului: titlul proiectului, 

care este depus în cadrul Programului OperaŃional Regional 
2007-2013, Axa prioritară nr. axei prioritare „titlul axei prioritare", 

Domeniul de intervenŃie nr. domeniului de intervenŃie „titlul 

domeniului de intervenŃie". 
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(2) Cererea de finanŃare, inclusiv anexele sale, sunt parte 
integrantă a acestui acord. 
Art. 3. Roluri şi responsabilităŃi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităŃile sunt descrise în tabelul de mai 
jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanŃare - care este 
documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 

OrganizaŃia                                    Roluri şi responsabilităŃi 
Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activităŃile şi 

subactivităŃile pe care 
fiecare partener trebuie să 
le implementeze, în strânsă 
corelare cu informaŃiile 
furnizate de formularul 
cererii de finanaŃare 

(Partener 2)  
(Partener n)  

 

(2) ContribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor 

totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de 

finanŃare şi în prezentul acord. 
 

OrganizaŃia ContribuŃia  (unde este cazul) 
 
Lider de proiect Valoarea 
contribuŃiei (în lei) 

Valoarea contribuŃiei (în lei) 
Valoarea contribuŃiei la 
valoarea totală a proiectului 
(%) 
 

Partener 2  
Partener n  
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa 

şi 31 decembrie 2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, 

cel mai devreme la 31 dec 2020. 

Art. 5. Drepturile şi obligaŃiile liderului de proiect 
(partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalŃi parteneri 

furnizarea oricăror informaŃii şi documente legate de proiect, în 

scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică. 

ObligaŃiile liderului de proiect 

(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de 

finanŃare şi Contractul de finanŃare. 

(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu 

regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea 

proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. 

activităŃi, parteneri etc), trebuie să fie convenite cu partenerii 

înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 

Organismul intermediar POR. 

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, de 

către ceilalŃi parteneri, conform normelor în vigoare 
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(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar 

cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, 

rapoartele de progres etc, conform procedurii. 

(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obŃinute 

din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către 

ceilalŃi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(8) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la 

îndeplinire una sau mai multe din obligaŃiile care le revin (e.g. 

implementarea unor activităŃi, asigurarea contribuŃiei la 

cofinanŃarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind 

procedura de atribuire a contractelor de achiziŃie publică), liderul 

de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 

aceste obligaŃii. 

(9) în cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar 

cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 

Art. 6. Drepturile şi obligaŃiile partenerilor 2, 3, n  

Drepturile partenerilor 2, 3, n 
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în 

acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect 

corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de 

proiect, la fondurile obŃinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 

eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaŃi cu regularitate de 

către liderul de proiect, să fie informaŃi despre progresul în 

implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 

proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
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(4) Partenerii au dreptul să fie consultaŃi, de către liderul de 

proiect, în privinŃa propunerilor pentru modificări importante ale 

proiectului (e.g. activităŃi, parteneri etc), înaintea solicitării 

aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 

intermediar POR. 

 

ObligaŃiile partenerilor 2, 3, n 

(5) Partenerii sunt obligaŃi să pună la dispoziŃia liderului de 

proiect documentaŃiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii 

de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaŃi să transmită copii conforme cu 

originalul după documentaŃiile complete de atribuire elaborate în 

cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, în 

scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaŃi să furnizeze orice informaŃii de 

natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către 

Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea 

de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau 

orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 

asupra modului de implementare a proiectelor cofinanŃate din 

instrumente structurale. 

(8) Partenerii sunt obligaŃi să furnizeze liderului de proiect orice 

informaŃii sau documente privind implementarea proiectului, în 

scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(9) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect. 
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Art. 7. Proprietatea 

(1) PărŃile au obligaŃia să menŃină proprietatea imobilului 

modernizat/ extins şi natura activităŃii pentru care s-a acordat 

finanŃare, pe o perioadă de cel puŃin 5 ani după finalizare / dare în 

exploatare şi să asigure exploatarea şi întreŃinerea în această 

perioadă. 

(2) înainte de sfârşitul proiectului, părŃile/partenerii vor conveni 

asupra modului de acirdare a dreptului de utilizare a 

echipamentelor, bunurilor etc. achiziŃionate prin proiect. Copii ale 

titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) PărŃile au obligaŃia de a asigura funcŃionarea tuturor 

bunurilor, echipamentelor achiziŃionate din finanŃarea 

nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziŃionate. 

(4) PărŃile au obligaŃia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze 

bunurile achiziŃionate ca urmare a obŃinerii finanŃării prin 

Programul OperaŃional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la 

finalizarea proiectului. 

Art. 8. (1) PărŃile au obligaŃia sa se asigure ca nu se vor 

desfăşura activităŃi economice în scopul obŃinerii de profit din 

echipamentele achiziŃionate prin proiect sau din utilizarea 

imobilului modernizat/ extins. 

(2) PărŃile au obligaŃia sa se asigure ca nu se vor desfăşura alte 

activităŃi economice în scopul obŃinerii de venituri din 

echipamentele achiziŃionate prin proiect sau din utilizarea 

imobilului - modernizat/ extins, în afara activităŃilor pentru care a 

fost finanŃat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a 

cestora către terŃe părŃi (imobilul şi echipamentele care fac 
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obiectul proiectului finanŃat prin fonduri publice în cadrul POR 

2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaŃie decât 

cea principală). 

Art. 9. DispoziŃii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 

atunci când este convenită de toate părŃile. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în 

legătură cu el, pe care părŃile nu le pot soluŃiona pe cale amiabilă, 

vor fi soluŃionate de instanŃele competente. 

(3) PărŃile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de 

legea română. 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, 

câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 

finanŃare 

 Semnături 
Lider de 
proiect 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi 
funcŃia reprezentantului 
legal al organizaŃiei 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 
 

Partener 2 Numele, prenumele şi 
funcŃia reprezentantului 
legal al organizaŃiei 
 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 
 

Partener 3 Numele, prenumele şi 
funcŃia reprezentantului 
legal al organizaŃiei 
 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pvind atribuirea denumirii de  

PiaŃa Monseniorul Vladimir Ghika pieŃei situată  

la intersecŃia străzilor Cpt. Gheorghe Demetriade  

şi Ermil Pangratti, sector 1 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală; 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei Patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 

denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 03/16.09.2009; 

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi 

art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se atribuie denumirea de PiaŃa Monseniorul Vladimir 

Ghika, pieŃei situată la intersecŃia străzilor Cpt. Gheorghe 

Demetriade şi Ermil Pangratti, sector 1. 

Art. 2 PiaŃa se identifică conform planurilor topografice 

scara 1:2000 şi scara 1/500 prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor 

instituŃii DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti Primăriei Sectorului 1, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1,Companiei NaŃionale Poşta Română 

SA, Romtelecom SA, Oficiului 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 368 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea denumirii de Strada Episcop Grigorie Leu 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală, 

Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport, 

raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de 

denumiri a Municipiului Bucureşti nr. 04 /16.09.2009; 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din OrdonanŃa 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) şi 

art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se atribuie denumirea de Strada Episcop Grigorie 

Leu, arterei de circulaŃie din ansamblul Fabrica de Glucoza din 
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sectorul 2, care începe din Strada Marian Preda şi se sfârşeşte în 

Strada Radu Tudoran. 

Art.2 Artera se identifică potrivit planului anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor 

instituŃii: DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 2, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 2, Companiei NaŃionale Poşta Română 

SA, Romtelecom SA, Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului, 

Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului 

Bucureşti. 

Art.4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia Străzilor vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti din data de 26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 369 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 

prvind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti „Extindere imobil 

str. Sălcetului nr. 5, sector 4, Bucureşti - Centrul de zi pentru copii 

cu autism şi tulburări de spectru autist" 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic 

al Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 66/06.10.2009; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenŃi 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti „Extindere 

imobil str. Sălcetului nr. 5, sector 4, Bucureşti - Centrul de zi 

pentru copii cu autism şi tulburări de spectru autist", conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 FinanŃarea investiŃiei prevăzută la art.1 se va face din 

fonduri alocate prin bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială a Municipiului Bucureşti pentru proiectare şi „din fonduri 

obŃinute prin Proiectul PHARE 

Art.3 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 370 



 

83 
 

 

ANEXA la hotărârea H.C.G.M.B. nr . 370/2009 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI  

OBIECTIVULUI DE INVESTIłII 

"Extindere centru de zi pentru copii cu autism şi tulburări de 

spectru autism, Str. Sălcetului, nr. 5, sector 4, 

 

1. Valoarea totala a investiŃiei (inclusiv T.V.A.): 108.000 lei 

 

Din care: 

- Proiectare: 15.500 lei 

- ExecuŃie 92.500 lei 

 

Eşalonarea investiŃiei 

Anul I: 108.000 lei 

 

Durata de realizare a investiŃiei: 3 luni 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
H O T Ă R Â R E 

privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social  

din administrarea Consiliului Local Sector 1 

 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei 

sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială şi ale Legii nr. 208/1997 

privind cantinele de ajutor social; 

Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) şi 

art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 



 

85 
 

 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea Cantinei Centrale de Ajutor 

Social, situată în str. Sf. Constantin nr. 8, sector 1, din 

administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti. 

Art. 2 Cantina Centrală de Ajutor Social va funcŃiona în 

administrarea DirecŃiei Generaie de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti ca unitate publică de asistenŃă socială, fără 

personalitate juridică proprie, împreună cu 5 unităŃi subordonate  

Art. 3 Unitatea Pajura a Cantinei Centrale de Ajutor Social 

rămâne în administrarea Consiliului Local Sector 1 în vederea 

acordării altor servicii sociale necesare beneficiarilor sectorului 1. 

Art. 4 Serviciile sociale ale Cantinei Centrale de Ajutor 

Social vor fi disponibile cetăŃenilor municipiului Bucureşti, pe baza 

anchetelor sociale realizate de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti. 

Art. 5 FinanŃarea şi baza materială a Cantinei Centrale de 

Ajutor Social se asigură de către Municipiul Bucureşti, prin 

bugetul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti, începând cu data de 01.01.2010. 



 

86 
 

 

Art. 6 Patrimoniul Cantinei Centrale de Ajutor Social se 

preia pe bază de proces-verbal încheiat între DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 1. 

Art. 7 Regulamentul de organizare şi funcŃionare, 

organigrama şi statul de funcŃii ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti se vor modifica 

corespunzător încadrării personalului din Cantina Centrală de 

Ajutor Social, cu respectarea Standardelor minime obligatorii. 

Art. 8 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local 

Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 371 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico - economici aferenŃi  

obiectivului de investiŃii  

Pasaj denivelat superior Pipera-Tunari 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice - DirecŃia Transporturi, 

Drumuri şi Sistematizarea CirculaŃiei; 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/200 

privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 Se aprobă documentaŃia tehnico - economică a 

obiectivului de investiŃii Pasaj denivelat superior Pipera - Tunari ai 

cărui indicatori tehnico-economici sunt prezentaŃi în anexa nr.1. 
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Art. 2 ContribuŃia în valoare de 1.867.399,71 Euro la 

finanŃarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti. 

Art. 3 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 4 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 372  
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ANEXA LA HCGMB NR. 372/2009 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al 

INVESTIłIEI 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 49.134.640 LEI 

(11.442.890 Euro) 

Din care: 

Lucrări de construcŃii şi instalaŃii: 39.510 mii lei fără TVA 

(9.201 mii Euro fără TVA) 

AsistenŃa tehnică, consultanŃă: 4.022 mii lei fără TVA (937 mii 

Euro fara TVA) 
 
2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 

Anul I: INV 27.526 mii lei fără TVA 

            C+M. 26.732 mii lei fără TVA 

         Anul I: INV 13.763 mii lei fără TVA 

C+M 13.366 mii lei fără TVA 

3. Durata de realizare (luni): 18 luni. 

4. CapacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice); 

 
Denumirea lucrării UM Cantitate Valoare 
ConstrucŃii si instalaŃii    
MODERNIZARE DRUM    
Lucrări pregătitoae şi amenajare teren    
curăŃarea zonelor cu resturi vegetal  mp 1968 3.936 
taiere copaci, scoatere rădăcini buc 69 10.35 
scoatere panouri publicitare buc 1 0.37 
scoatere gard metalic m 444 6.66 
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demolare ziduri mp 120 1.8 
capace guri de vizitare buc 10 1 
scoatere pavele mp 1669 25.035 
frezare asfalt in grosime de 5 cm        mp 2602.5 13.0125 
taiere asfalt m 2000 10 
cămine pentru conectare tevi buc 4 2.4 
Terasamente excavare mc 3684.54 36.8454 
Suprastructura    
strat de uzura MASF16 mp 420.92 6.3138 
strat de legătura din binder BAD25 t 818.75 90.0625 
mixtura asfaltica AB2 t 841.83 101.0196 
balast stabilizat mc 876.91 35.0764 
balast mc 920.75 27.6225 
strat de baza compactat mc 1012.83 15.19245 
emulsie cationică mp 4384.54 21.9227 
geomembrana mp 2500 50 
Semnalizare    
marcaje longitudinale km 1.55 1.395 
marcaje diverse mp 110 2.2 
semnalizare verticală buc 12 0.6 
stâlpi metalici buc 12 0.24 
Trotuare    
mixtura asfaltică AB8 mp 869 8.642205 
emulsie cationică mp 869 4.345 
strat de piatră mc 173 8.7365 
balast mc 173 5.19 
borduri m 2113.2 45.53206 
 
 
 
PASAJ SUPERIOR 

   

Lucrări diverse    
umpluturi in platforme mc 1507.6 22.614 

desfiinŃare si reconstrucŃie reŃele 
utilitare 

buc 1 45 

execuŃia unui nou sistem PSI în 
incinta RATB 

buc 1 40 

mutare conducte apa Apa Nova buc 1 10 

mutare canalizare pluvială Apa Nova buc 1 137 
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mutare conducte apă potabilă în incinta RATB buc 1 12 

studiu geotehnic buc 1 9 

Infrastructura    

săpaturi mc 1862.91 11.49415 

forare piloŃi m 1945.14 972.57 

armaturi OB37 t 186.445 170.8582 

armatruri PC52 t 403.509 369.7756 

beton C20/25 mc 3708.01 474.3657 

beton C25/30 mc 719.59 130.8862 

beton egalizare mc 82.38 7.106923 

cofraje mp 1000 150 

aparate de reazem din neopren 
 

buc 96 34.09728 

Hidroizolatie 
 

mp 1556.44 18.67728 

încercare coloane buc 2 20.13296 

testare continuitate coloane buc 81 22.275 

Suprastructura 
 

   

grinzi prefabricate din beton precomprimat buc 49 3241.35 

Armături 
 

t 114.647 105.0625 

beton C20/25 
 

mc 264 28.8156 

beton C25/30 
 

 128.59 14.0356 

Cofraje 
 

mp 3131.27 469.6905 

Hidroizolatie 
 

mp 4140.18 102.3038 

îmbrăcăminte asfaltica pe pod 
 

mp 3382.5 81.21383 

dispozitive de rost 
 

buc 85.68 76.61848 

borduri prefabricate m 823.6 69.0671 
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parapet pietonal metalic 
 

m 823.6 81.04224 

guri de scurgere 
 

buc 14 10.99 

precomprimare transversala 
 

buc 13 97.72165 

Rampe 
 

   

piatra sparta 
 

mc 541.2 21.648 

strat de legătura din binder 
 

t 432 47.52 

strat de uzura BA16 
 

mp 2615 18.305 

emulsie bituminoasa 
 

mp 5250 26.25 

parapeti de protecŃie 
 

m 360.8 17.75136 

Ziduri de sprijin 
 

   

umpluturi cu piatra sparta 
 

mc 14818.02 592.7206 

panouri prefabricate pereŃi 
 

mp 1324.224 926.9568 

suporturi panouri 
 

buc 626 7.199 

platbande din otel galvanizat 
 

buc 34 2.55 

ancorare panouri 
 

buc 68 1.7 

Geomembrane 
 

mp 316.8 6.336 

geotextile lat. 40 cm 
 

m 1817 4.86956 

geotextile lat. 80 cm 
 

m 45 0.2142 

tevi de scurgete diam. 200 mm 
 

m 626.52 23.98945 

beton C20/25 mc 633.6 69.15744 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 65/2003 privind 

aprobarea documentaŃiei tehnico-economice a obiectivul de 

investiŃii „Restaurarea zonei istorice” cuprins în proiectul privind 

„Programul Multi-Sector al Municipiului Bucureşti 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate comun al 

DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană şi 

al DirecŃiei Managementul Creditelor Externe. 

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei sănătate şi protecŃie socială şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Contractul de credit nr. 26313/ 

24.04.2004 încheiat între Municipiul Bucureşti, Regia Autonomă 

de DistribuŃie a Energiei Termice şi Banca Europeană pentru 

ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD) pentru finanŃarea proiectului 

privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucureşti”, aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 67 din 06/03/2003; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 65/2003 se 

înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 65/2003 

rămân neschimbate. 

Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 373 



 

95 
 

 

Anexa la Hotărârea nr. 373/2009 

 
Indicatorii tehnico-economici ai  

obiectivului de investiŃii  
"Restaurarea zonei istorice"  
cuprins in proiectul privind  

Programul Multi-sector al Municipiului Bucureşti" 
 

Descriere Surse de finanŃare (exclusiv taxe) 
  Euro 
 FinanŃare 

BERD 
FinanŃare 

MUNICIPIUL 
DONATORI - Guvernul 

olandez 
TOTAL 

Restaurarea 
Zonei Istorice 

    

Lucrări     
Lucrări 
stradale 

7,239,151.31 22,072,626.00 1,888,408.00 31,200,185.31 

Servicii     
Strategia de 
restaurare si 
actualizare a 
Master-
planului 
pentru Zona 
Istorica 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicii de 
consultanŃă - 
inspecŃie 
video 

44,571.00 0.00 0.00 44,571.00 

Servicii de 
consultanŃă în 
proiectare şi 
supraveghere 

500,000.00 497,776.00 0.00 997,776.00 

     
Total: 7,783,722.31 22,570,402.00 1,888,408.00 32,242,532.31 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea transmiterii în administrarea  

AdministraŃiei Fondului Imobiliar a spaŃiului  
cu altă destinaŃie aflat la parterul blocului  

M 23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3,  
în vederea încheierii contractului de închiriere cu Ministerul 

FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală – 
Garda Financiară – SecŃia Municipiului Bucureşti 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 
Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană – DirecŃia 
InvestiŃii; 

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), alin (5) lit. a) şi 
art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. PoziŃia 2 din art. 1 şi punctul 2 din Anexa la 

hotarârea CGMB nr. 329/2001 cu referire la blocul M23 din 
ansamblul Mărăşeşti (cu adresa poştală actuală Bdul Octavian 
Goga nr. 12 sector 3) se abrogă. 
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 Art. 2 SpaŃiul situat la parterul blocului M23 din Bdul 

Octavian Goga nr. 12 Sector 3 având datele tehnice din anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre se transmite din 

evidenŃa DirecŃiei Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare 

Urbană – DirecŃia InvestiŃii în evidenŃa şi administrarea 

Administraşiei Fondului Imobiliar în vederea Ńncheierii contractului 

de închiriere cu Ministerul FinanŃelor Publice – AgenŃia NaŃională 

de Administrare Fiscală – Garda Financiară – SecŃia Municipiului 

Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 3 Durata contractului de închiriere este de 5 ani. Tariful 

de închiriere este cel stabilit prin Hotarârea CGMB nr. 32 anexa 

nr. 3. 

 Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 340/2009, se abrogă.  

Art. 5 DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL  

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 374 
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LISTA 

SpaŃiilor cu altă destinaŃie care urmează a fi închiriate 

MINISTERULUI FINANłELOR PUBLICE 

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală 

GARDA FINANCIARĂ – SECłIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

ANS/BLOC SITUARE 

SPAłIU/MAGAZIN 

SUPRAFAłA 

-mp Acd- 

Ansamblul 

Mărăşeşti 

Bl. M23 

Parter/tronson 1/ mag. 1 

Parter/tronson 1/ mag. 2 

Parter/tronson 2/ mag. 3 

Parter/tronson 2/ mag. 4 

Parter/tronson 3/ mag. 5 

Parter/tronson 3/ mag. 6 

139,10 mp Acd 

156,43 mp Acd 

139,10 mp Acd 

156,43 mp Acd 

139,10 mp Acd 

156,43 mp Acd 

    SUPRAFAłA TOTALĂ          886,59 mp 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.345/2009 

privind aprobarea modalităŃii de punere în aplicare a clauzei 35.3 

din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între 

Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent, şi S.C. Apa Nova 

Bucureşti S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea 

de servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru Municipiul 

Bucureşti 
 

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Economice; 

Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice şi raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe din cadrul Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 14 şi art. 45 alin (2)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. I Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.345/2009 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
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„Art.3 Plata datoriei principale a RADET către S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. se va face cu condiŃia renunŃării de către 

S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. la plata penalităŃilor de întârziere 

aferente acestei datorii şi la acŃiunile în justiŃie demarate contra 

RADET, astfel: 

-29.000 000,0 lei până la data de 31.12.2009; 

-25.104.242,71 lei până la data de 30.06.2010.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

345/2009 rămân neschimbate. 

  Art. III DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, RADET şi  S.C. Apa 

Nova Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

26.11.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 
 

Bucureşti, 26.11.2009 

Nr. 375 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 1/PRIMĂRIA SECTOR 1 
 
Sumar 
HOTĂRÂREA Nr. 416 din 31.10.2009 privind reglementarea activităŃii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate 

sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaŃii verzi şi 

trotuare aparŃinând domeniului public sau privat al Sectorului 1  Republicată 

...................................................................................................................................103 

HOTĂRÂREA Nr. 454 din 10.11.2009 prin care se ia act de reducerea în perioada 

octombrie  decembrie 2009,  în medie cu peste  15,5% lunar a cheltuielilor de 

personal,  la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 precum şi la 

nivelul instituŃiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 (Compexului 

MultifuncŃional Caraiman, DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorului 1, DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnitaŃilor 

Sanitare Publice Sector 1, DirecŃiei de AdministraŃie pentru InvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1, Cantinei Centrale de Ajutor Social Bucureşti, AdministraŃiei 

Domeniului Public Sector 1) ......................................................................................165 

HOTĂRÂREA Nr. 455 din 26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor 

tehnicoeconomici aferenŃi un.or obiective de investiŃii din cadrul Programului de 

reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1............................................................173 

HOTĂRÂREA Nr. 456 din 26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiŃii “Consolidare şi reamenajare exterioară clădire 

Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă pentru Copii Grigore 

Alexandrescu”, situat în B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, 

Bucureşti....................................................................................................................186 

HOTĂRÂREA Nr. 457 din 26.11.2009 pentru aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/25.09.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii “RefuncŃionalizare-reabilitare Spitalul 

Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, situat în Calea GriviŃei nr. 4, Sector 1, Bucureşti” 

...................................................................................................................................189 

HOTĂRÂREA Nr. 458 din 26.11.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiŃii „ Consolidare, modernizare şi refuncŃionalizare a 
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

privind reglementarea activităŃii de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de 

vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, 

locuri special amenajate, spaŃii verzi şi trotuare aparŃinând 

domeniului public sau privat al Sectorului 1 

-REPUBLICATĂ- 

 

 Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de PoliŃie Comunitară Sector 1;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 łinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităŃilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu 
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modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziŃiilor art. 23, alin. (1), lit. c) şi alin. (2), lit. a) – 

c) din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 

 În conformitate cu prevederile art. 64, alin.(1), art. 95, alin. 

(1), coroborat cu art. 96, alin.(1) şi art. 128, alin.(1), lit.g) din 

OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 195/2002 

privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 124/2008 privind  aprobarea strategiei de parcare 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2008; 

 Văzând normele: 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

238/27.05.2009 privind modificarea art. 6 al Anexei nr. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 416/2008 privind 

reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 
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aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate 

aparŃinând domeniului public sau privat al Sectorului 1; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

375/24.09.2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008 privind 

reglementarea activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau 

aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate 

aparŃinând domeniului public sau privat al Sectorului 1; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 416/2008; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

432/29.10.2009 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 A 

la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 375/24.09.2009 pentru 

modificarea şi completarea hotărârii consiliului local sector 1 

nr. 416/2008 privind reglementarea activităŃii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor 

categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, 

parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului public 

sau privat al sectorului 1; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

453/29.10.2009 privind modificarea hotărârii consiliului local 

sector 1 nr. 416/2008 privind reglementarea activităŃii de 
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ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a 

anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând 

domeniului public sau privat al sectorului 1; 

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  

470/26.11.2009 pentru modificarea şi completarea hotărârii 

consiliului local al sectorului 1 nr. 416/2008 privind reglementarea 

activităŃii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare 

a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, 

carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând domeniului 

public sau privat al Sectorului 1;  

 În temeiul art. 45, alin.(1), art. 81, alin. (1) şi art. 115, alin. 

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

republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

Capitolul I 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activităŃile de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparŃinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucuresti sau aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din 
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prezenta hotărâre. 

 Art. 2. OperaŃiunile privind ridicarea, transportul, 

depozitarea şi eliberarea sau valorificarea vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau 

privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 se vor realiza de către operatorul 

economic privat desemnat în urma derulării procedurilor legale. 

 Art. 3. Tarifele ocazionate de activităŃile de ridicare, 

transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

vor fi stabilite de către operatorul economic privat desemnat în 

urma derulării procedurilor legale. 

 

Capitolul II 

 Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind reglementarea 

activităŃilor de soluŃionare a conflictelor generate de 

ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate legal de 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare/valorificare a vehiculelor care ocupă abuziv un loc de 

parcare închiriat legal de AdministraŃia Domeniului Public Sector 

1 se vor realiza de către operatorul economic privat desemnat în 

urma derulării procedurilor legale.   

 Art. 6. Tarifele ocazionate de activităŃile de ridicare, 
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transport şi depozitare a vehiculelor care ocupă abuziv un loc de 

parcare închiriat legal de AdministraŃia Domeniului Public se vor 

stabili de operatorul economic, în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini.   

 

Capitolul III 

 Art. 7. Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, 

transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea 

vehiculelor staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a 

drumurilor publice din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi 

care constituie un obstacol pentru circulaŃia rutieră, conform 

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

 Art. 8. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor staŃionate neregulamentar 

pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti şi care constituie un obstacol pentru 

circulaŃia publică se vor realiza de către operatorul economic 

privat desemnat în urma derulării procedurilor legale.  

 Art. 9. Tarifele ocazionate de activităŃile de ridicare, 

transport şi depozitare a vehiculelor staŃionate neregulamentar pe 

partea carosabilă a drumului public din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică 

se vor stabili de operatorul economic privat, în conformitate cu 

prevederile Caietului de sarcini. 
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Capitolul IV 

 Art. 10. Se aprobă caietul de sarcini privind desfăşurarea 

activităŃilor prevăzute în anexele nr. 1 – 3 din prezenta hotărâre, 

conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Capitolul V 

 Art. 11. Se aprobă Regulamentul privind activităŃile de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a 

vehiculelor staŃionate pe spaŃiile verzi şi trotuarele 

aparŃinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucuresti sau aflate în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 12. OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor staŃionate pe spaŃiile verzi 

şi trotuarele aparŃinând domeniului public sau privat al 

Municipiului Bucuresti sau aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 se vor realiza de către operatorul economic 

privat. 

 Art. 13. DispoziŃiile art. 3, art. 6, art. 9 şi ale caietului de 

sarcini se aplică în mod corespunzător şi regulamentului prevăzut 

la art. 11 şi la Anexa nr. 5 din hotărâre. 
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Capitolul VI 

 Art. 14. (1). În cazul în care agenŃii economici furnizori de 

utilităŃi (respectiv canalizare, apă, energie electrică, gaze 

naturale, energie termică), indiferent de statutul juridic, au de 

efectuat intervenŃii în subteranul aflat deasupra locurilor de 

parcare, iar aceste spaŃii sunt ocupate de vehicule, vor solicita 

intervenŃia operatorului economic, în vederea ridicării acestora.  

 (2). AgenŃii economici de la alin. (1) vor face solicitarea de 

ridicare a vehiculelor în cauză, prin intermediul DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 (3). Cheltuielile legate de ridicarea, transportarea şi 

depozitarea vehiculelor respective vor fi suportate de agentul 

economic care a solicitat intervenŃia. 

 (4). Prevederile art. 3, art. 6, art. 9 şi ale caietului de sarcini 

se aplică în mod corespunzător. 

 

Capitolul VII 

 Art. 15. (1). Se aprobă Regulamentul privind procedura 

de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate 

sau fără stăpân, ridicate în baza prezentei hotărâri, conform 

Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2). Se numeşte comisia însărcinată cu valorificarea 

vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără stăpân 
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ridicate în baza prezentei hotărâri, având următoarea 

componenŃă: 

• Paul Olteanu – consilier local;  

• Ştefan Topor – consilier local;  

• Cati – Carmen Musceleanu – consilier local;  

• Dinu Marian Aurelian – angajat al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1; 

• Pişchiş Dana Maria – angajat al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1. 

(3). În cazul în care angajaŃii DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1 se află în imposibilitatea de a participa la 

activitatea comisiei aceştia vor fi înlocuiŃi prin decizia directorului 

general. 

 

Capitolul VIII – DispoziŃii finale 

 Art. 16. În accepŃiunea prezentei hotărâri, “prin vehicul” se 

înŃelege orice autovehicul, remorcă, rulotă, motocicletă cu sau 

fără ataş, motoretă cu sau fără ataş, mopedă, carosorie în orice 

stare fizică, atelaj cu tracŃiune animală ş.a.m.d. 

 Art. 17. Procedura legală privind desemnarea operatorului 

economic privat care va presta serviciile menŃionate la capitolele 

1 – 3 din prezenta hotărâre va fi îndeplinită de către DirecŃia 

Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 Art. 18. (1). 20% din valoarea sumelor încasate de către 
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operatorul economic de pe urma derulării contractului vor fi virate 

de acesta la bugetul local al Sectorului 1, fără nicio 

contraprestaŃie din partea Consiliului Local Sector 1.   

 (2). Sumele de bani prevăzute la alin.(1) vor fi virate de 

operatorul economic la bugetul local în maxim 3 zile lucrătoare de 

la încasare. 

 Art. 19. (1). ObligaŃia valorificării vehiculelor trecute în 

proprietatea Consiliului Local al Sectorului 1 revine DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 şi comisiei prevăzută la 

art. 15, alin.(2). 

 (2). Sumele de bani obŃinute din valorificarea vehiculelor se 

fac venit integral la bugetul local al Sectorului 1.  

 Art. 20. (1). Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data 

afişării la sediul Consiliului Local al Sectorului 1, Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 9-13, Sector 1, Bucureşti, cu excepŃia Anexelor nr. 1 – 

3 menŃionate la CAP. I, CAP. II şi CAP. III din hotărâre, care vor 

intra în vigoare la data semnării contractului rezultat în urma 

procedurii de selectare a operatorului economic, până la acea 

dată urmând să îşi producă efectele Hotărârea Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 4/2008 şi Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 5/2008.  

(2). Începând cu data semnării contractului menŃionat la 

art.20, alin.(1) cele două hotărâri se abrogă.  

 Art. 21. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie 
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Comunitară a Sectorului 1, AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1, operatorul economic şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe din cadrul Primăriei Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 
 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 
 

Nr.: 416 

Data: 31.10.2008 
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Anexa nr.  1 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr.  416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

REGULAMENTUL 

 
privind activităŃile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau 
privat al  Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 

 

 Art. 1. Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate este reglementat de Legea nr. 421/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului 

României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normei metodologice 

de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale. 

Art. 2. În sensul legii, următoarele noŃiuni se definesc 

astfel: 

a) vehicul fără stăpân - vehicul de orice categorie, fără 

plăcuŃă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staŃionat pe 

domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau 

deŃinător legal este necunoscut; 
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b) vehicul abandonat - vehicul de orice categorie, aflat pe 

domeniul public sau privat al statului, de cel puŃin un an, al cărui 

proprietar sau deŃinător legal este cunoscut, însă există indicii 

temeinice din care rezultă intenŃia neechivocă a proprietarului sau 

a deŃinătorului legal, de a renunŃa la exercitarea drepturilor sale 

asupra acestuia. 

 Art. 3. Depistarea vehiculelor din categoriile menŃionate se 

face de către poliŃiştii comunitari şi inspectorii de specialitate din 

cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, cu 

ocazia activităŃilor zilnice desfăşurate în teren sau la sesizarea 

cetăŃenilor. 

 Art. 4. Întocmirea procesului-verbal de constatare a 

existenŃei vehiculelor respective şi a notei cu bunurile din 

interiorul acestora se face de către personalul din cadrul DirecŃiei 

InspecŃie – Serviciul InspecŃie Ecologică şi de Mediu stabilit prin 

Decizie a Directorului General al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1. 

 Art. 5. Verificările în baza de date privind identificarea 

vehiculului şi a proprietarului sau deŃinătorului legal sunt 

efectuate prin Dispeceratul Central al DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, care va informa şi Brigada de PoliŃie 

Rutieră Bucureşti cu toate cazurile depistate. 

 Art. 6. (1). Întocmirea documentelor pentru declararea 

vehiculului ca fiind fără stăpân sau abandonat se efectuează de 

către DirecŃia InspecŃie – Serviciul InspecŃie Ecologică şi de 

Mediu din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 

1, conform procedurilor stabilite prin lege. 

 



 

116 
 

 

    (2). În cazul vehiculelor abandonate sau fără 
stăpân, agentul constatator va afişa o somaŃie pe caroseria 
vehiculului, prin care se solicită ridicarea acestuia în termen de 
10 zile, cu menŃiunea că, în caz contrar, vehiculul va fi ridicat 
conform art. 3 alin. (3) din Legea nr. 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi 
va fi sancŃionat contravenŃional, conform art. 12 alin. (1) din 
acelaşi act normativ. 
 Art. 7. OperaŃiunile privind ridicarea, transportul şi 
depozitarea vehiculelor din această categorie sunt realizate de 
către operatorul economic privat desemnat în urma derulării 
procedurilor legale, la solicitarea agentului constatator în baza 
DispoziŃiei Primarului Sectorului 1. Procesul-verbal de ridicare a 
vehiculelor se încheie de către delegatul împuternicit al 
operatorului economic respectiv, în prezenŃa agentului 
constatator şi a unui martor asistent, conform modelului anexat.  
  Art. 8. (1). Operatorul economic privat va amenaja un 
spaŃiu corespunzător destinat depozitării vehiculelor fără stăpân 
ori abandonate, precum şi o încăpere pentru păstrarea bunurilor 
inventariate aflate în interiorul acestora.  
 (2). Pe toată perioada depozitării, vehiculele se află în 
custodia operatorului economic respectiv. 
 Art. 9. (1). Vehiculele fără stăpân sau abandonate aflate în 
custodia operatorului economic pot fi revendicate şi restituite 
către proprietarul ori deŃinătorul legal, în condiŃiile legii, după 
achitarea integrală a tarifelor ocazionate de ridicarea, transportul 
şi depozitarea acestora.  
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(2). Eliberarea se va efectua conducătorului vehiculului în 
baza certificatului de înmatriculare în original sau în cazul în care 
pentru vehiculul respectiv nu este necesar un astfel de certificat, 
pe baza titlului de proprietate, sau al altui document din care sa 
rezulte ca este proprietarul vehiculului respectiv.   

(3). Plata tarifelor aferente operaŃiunilor de ridicare, 
transport şi depozitare a vehiculelor se efectuează la 
reprezentantul operatorului autorizat care a efectuat operaŃiunile 
de ridicare, transport şi depozitare, care are obligaŃia să elibereze 
chitanŃă şi/sau factură fiscală. 

Art. 10. După îndeplinirea tuturor procedurilor specifice 
prevăzute de lege pentru vehicule fără stăpân ori abandonate şi a 
termenelor stipulate, acestea vor intra în domeniul privat al 
Sectorului 1, prin dispoziŃia Primarului acestuia. 

Art. 11. Vehiculele abandonate sau fără stăpân, trecute în 
domeniul privat al Sectorului 1, vor fi valorificate prin dispoziŃia 
Primarului, în condiŃiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 
421/2002, cu modicările şi completările ulterioare.  

Art. 12. (1). Operatorul economic autorizat să desfăşoare 
activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 
domeniului public sau privat al Sectorului 1, răspunde în mod 
direct faŃă de deŃinătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru 
eventualele daune produse acestora ca urmare a operaŃiunilor de 
ridicare, transport si depozitare.  

(2). Operatorul economic autorizat este obligat să se 
asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor 
daune produse ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, transport si 
depozitare, inclusiv dispariŃia vehiculelor. 
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(3). În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi nerevendicate 

vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără stăpân în 

accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de această lege.  

Art. 13. (1). Operatorul economic este pe deplin 

răspunzător de pază, integritatea vehiculelor şi a bunurilor 

depozitate în locurile special amenajate de acesta. 

(2). În cazul dispariŃiei vehiculelor de la locul de 

depozitare sau a deteriorării acestora din momentul ridicării şi 

până în momentul restituirii celor în drept sau valorificării, 

produse din vina exclusivă a operatorului economic, acesta va 

achita proprietarului/deŃinătorului de drept sau Consiliului Local al 

Sectorului 1 contravaloarea acestora.  

 (3). Suma plătită de operatorul economic în temeiul alin. (2) 

este echivalentul primei de asigurare încasate conform art. 12 

alin. (2). 

 Art. 14. (1). Programul activităŃilor de ridicare, transport şi 

depozitare a vehiculelor se desfăşoară zilnic, de luni până vineri 

în intervalul orar  0800 – 2000 şi sâmbătă în intervalul orar 0800 – 

1200 , care se poate prelungi la solicitarea Primarului Sectorului 1.  

(2). Programul de eliberare a vehiculelor şi restituire a 

bunurilor aflate în interiorul acestora se desfăşoară zilnic, de luni 

până vineri în intervalul 0800 – 2100  şi sâmbătă în intervalul 0800 – 

1400.   
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 Art. 15. (1). Tarifele ocazionate de ridicarea, transportul şi 

depozitarea vehiculelor menŃionate la art. 9 din prezentul 

Regulament vor fi stabilite de operatorul economic, în 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.  

(2). Tariful de depozitare nu se calculează şi percepe 

pentru zilele de duminică şi sărbători legale. 

 Art. 16. (1). Operatorul economic va avea obligaŃia să se 

conformeze eventualelor modificări ale reglementărilor din acest 

domeniu.  

(2). La cererea Primarului Sectorului 1 sau a unei 

persoane desemnate de acesta, în situaŃii de urgenŃă prevăzute 

de OrdonanŃa de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, cu 

modificările şi completările ulterioare, operatorul economic 

autorizat va efectua, cu titlu gratuit, operaŃiunile de ridicare şi 

mutare a vehiculelor din zona afectată. 

 Art. 17. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităŃilor 

prevăzute în Regulament, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1 şi operatorul economic privat vor întocmi un 

Program de măsuri comun, aprobat de Primarul Sectorului 1. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

REGULAMENT 

 
privind reglementarea activităŃilor de soluŃionare a 

conflictelor generate de ocuparea abuzivă a locurilor de 

parcare închiriate legal de AdministraŃia Domeniului Public 
Sector 1 

 

 Art. 1. Parcarea reprezintă acel spaŃiu destinat în mod 

special staŃionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi 

marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului. 

 Art. 2. Parcările limitrofe imobilelor de locuit vor fi utilizate 

contra cost, pe perioadele stabilite în baza autorizaŃiei emise de 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, pe care deŃinătorul este 

obligat să o expună la loc vizibil, în copie xerox, în interiorul 

vehiculului. 

 Art. 3. Conducătorii vehiculelor au obligaŃia să respecte 

indicatoarele şi marcajele specifice parcării publice. 

 Art. 4. (1). Ocuparea abuzivă a unui loc de parcare 

personalizat, de către deŃinătorul unui alt vehicul atrage ridicarea 

acestuia.  

(2). Măsura ridicării se dispune de către DirecŃia Generală 

de PoliŃie Comunitară Sector 1 la sesizarea titularului autorizaŃiei 
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de parcare, după trecerea unui timp de 30 (treizeci) minute de la 

momentul sesizării.  

(3). În interiorul acestui interval, conducătorul vehiculului 

aflat în culpă este avertizat prin somaŃie scrisă aplicată pe 

parbrizul vehiculului său în lipsa parbrizului în orice alt loc ce 

permite aplicarea somaŃiei. 

(4). OperaŃiunea de ridicare a vehiculului se realizează 

numai după verificarea acestuia în evidenŃele Brigăzii de PoliŃie 

Rutieră. 

 Art. 5. Constatarea ocupării abuzive a unui loc de parcare 

se efectuează de către poliŃiştii comunitari din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 prin Notă de constatare 

(anexa nr. 2 A) care va fi întocmită în prezenŃa deŃinătorului sau 

titularului locului de parcare şi a unui martor asistent. Prin aceeaşi 

notă, poliŃistul comunitar dispune şi eliberarea domeniului public, 

prin ridicarea vehiculului parcat neregulamentar la expirarea 

termenului de 30 (treizeci) minute, prevăzut la art. 4 alin. (2) din 

prezentul Regulament.  

 Art. 6. OperaŃiunile de ridicare a vehiculelor se execută pe 

bază de proces-verbal (Anexa nr. 2 B) întocmit în prezenŃa 

poliŃistului comunitar şi a unui martor asistent de către operatorul 

economic desemnat. 

 Art. 7. Operatorul economic va amenaja un loc 

corespunzător pentru depozitarea vehiculelor ridicate şi va stabili 

tarifele aferente operaŃiunilor efectuate, în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini, care vor fi achitate de persoana în 

culpă la restituire. 
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 Art. 8. (1) Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se 

vor afla în custodia operatorului economic, în condiŃiile legii.  

(2) Operatorul economic este pe deplin răspunzător de 

paza, integritatea vehiculelor şi a bunurilor depozitate în locurile 

special amenajate de acesta.  

(3) În cazul dispariŃiei vehiculelor de la locul de depozitare 

sau a deteriorării acestora din momentul ridicării şi până în 

momentul restituirii celor în drept sau valorificării, produse din 

vina exclusivă a operatorului economic, acesta va achita 

proprietarului/deŃinătorului legal sau Consiliului Local al Sectorului 

1 contravaloarea acestora.  

Art. 9. În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi 

nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân în accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de această lege. 

 Art. 10. Măsura ridicării şi depozitării vehiculului parcat 

abuziv va fi comunicată telefonic imediat Dispeceratului Brigăzii 

de PoliŃie Rutieră Bucureşti şi SecŃiei de PoliŃie NaŃională 

competentă teritorial, prin intermediul Dispeceratului DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 Art. 11. La solicitarea autorităŃilor locale în situaŃiile de 

urgenŃă prevăzute de OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 

21/2004, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul 

economic va efectua cu titlu gratuit operaŃiunile de ridicare şi 

mutare a vehiculelor din zonele afectate. 
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 Art. 12. (1) Programul de desfăşurare a activităŃilor de 

ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor se desfăşoară 

zilnic, 24 h din 24.  

(2) Activitatea de eliberare a autovehiculelor ridicate se 

desfăşoară în intervalul orar 0800 – 2000. 

 Art. 13. Restituirea vehiculului ridicat către proprietarul ori 

deŃinătorul legal se efectuează după achitarea integrală de către 

acesta a tarifele ocazionate de ridicare, transport şi depozitare. 

Art. 14. Restituirea vehiculelor aparŃinând instituŃiilor 

prevăzute la art. 32, alin.(2), lit. a) şi lit. b) din OrdonanŃa de 

UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare se 

face gratuit, imediat şi necondiŃionat. 

 Art. 15. Tarifele ocazionate de ridicarea, transportul şi 

depozitarea vehiculelor se stabilesc de operatorul economic, 

conform prevederilor caietului de sarcini. 

 Art. 16. Asigurarea pazei vehiculelor depozitate în locurile 

special amenajate revine operatorului economic. 

 Art. 17. Operatorul economic va avea obligaŃia să se 

conformeze eventualelor modificări ale reglementărilor din acest 

domeniu.  

 Art. 18. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităŃilor 

prevăzute în prezentul Regulament, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1 şi operatorul economic vor întocmi un 

program de măsuri comun, aprobat de Primarul Sectorului 1. 

 Art. 19. (1). Ocuparea abuzivă a unui loc de parcare 

personalizat, de către deŃinătorul unui alt vehicul, în condiŃiile 

prevăzute de prezentul Regulament, constituie contravenŃie şi se 
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sancŃionează conform Hotararii Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti nr. 124/2008 la data prevăzută pentru intrarea acesteia 

în vigoare.   

(2). ContravenŃiile se constată şi se aplică de către  

poliŃiştii comunitari din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară Sector 1. 
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Anexa nr. 2A 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

Municipiul Bucureşti          Seria ___ Nr._________ 

Consiliul Local Sector 1 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 

Serviciul ______________________ 

_______________________ 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 

 
 Încheiată astăzi , 

ziua 

__________luna___________________________anul________

_____ora______________în Bucureşti, Sector 1 

____________________________________________________

_____________________agent comunitar din cadrul 

                           (nume, prenume şi numărul legitimaŃiei) 

 DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1.  

 Astăzi, data de mai sus, la orele ______, am fost sesizat de 

domnul/doamna ____________________ din Bucureşti, 

str__________________________nr.______, cu privire la faptul 

că locul de parcare deŃinut cu autorizaŃia nr. 

____________________________ eliberată de AdministraŃia 

Domeniului Public Sector 1, a fost ocupat abuziv de conducătorul 
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vehiculului, marca______________________, culoarea 

___________, nr. înmatriculare_______________________; 

 

 Deplasându-mă la faŃa locului am constatat următoarele:  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 Pentru atenŃionarea conducătorului vehiculului menŃionat 

mai sus, am procedat la aplicarea unei somaŃii pe parbriz/în alt 

loc care face posibilă aplicarea, respectiv __________________,  

pentru a elibera spaŃiul ocupat abuziv în termen de 30 de minute 

(treizecideminute), începând cu ora ________; 

 Constatând că termenul din somaŃie nu a fost respectat, am 

procedat la examinarea exterioară a vehiculului având marca, 

culoarea şi nr. de înmatriculare menŃionate mai sus, rezultând 

următoarele: 

• Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

La faŃa locului s-au efectuat fotografii în format digital, cu aparatul 

marca ______________, din 4 (patru) unghiuri diferite (faŃă, 

spate şi părŃi laterale). 

 Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în 

prezenŃa: 

- __________________________ reprezentant al operatorului 

economic autorizat, _________________________________ 

(nume, prenume, nr. legitimaŃie de serviciu)              (denumire) 
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 -_________________________________, martor asistent 

___________________________________________________ 

      (operator)                                                                                   

(nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.) 

____________________________________________________

___________________________,  care au /nu au, de făcut 

obiecŃiuni cu privire a cele consemnate mai sus   

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

FaŃă de cele constatate, 

 

DISPUN: 

 

 Eliberarea domeniului public, ocupat abuziv de vehiculul cu 

nr. de înmatriculare _______________________________ 

marca___________________,culoare___________,prin ridicarea 

acestuia de către _________________________________ 

_____________________________,prin legat 

____________________________________________________

_________ 

(operator economic autorizat)                                  (nume, 

prenume şi nr.legitimaŃiei de serviciu) 

cu mijlocul de transport nr. ________________, marca 

___________________. 

 Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) 

exemplare, din care originalul pentru DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, iar celelalte 2 (două) la reprezentantul 

operatorului economic autorizat. 
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Agent constatator 

_____________ 

Martor asistent 

____________ 

Reprezentant 

Operator 

economic autorizat 

____________ 
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Anexa nr.  2B 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

Proces – Verbal 

 

Anul ______, luna _______, ziua ________, ora ______, 

în Bucureşti, Str. ____________ nr. __________, Sector 1 

Subsemnatul, _________________ legitimaŃia de serviciu 

(nume, prenume 

_______________, reprezentant al operatorului autorizat  

(număr şi dată)_____________________, în 

(denumire) 

baza Notei de constatare nr. _______ data ________,  întocmită 

de agent comunitar  __________________________ din DirecŃia  

(nume şi prenume) 

Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, 

am procedat la ridicarea vehiculului marca ____________, nr. de 

înmatriculare ________, culoarea ________, pe care l-am 

examinat şi se prezintă conform celor consemnate în nota de 

constatare nr. ___________________. 

 

Ridicarea s-a realizat în prezenŃa: 

_______________________________, agent comunitar în cadrul  

 

(nume, prenume, nr. legitimatie serviciu) 
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DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 

1;__________________________________________________ 

_______________________________________________martor 

( nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI) 

asistent. 

 

Vehiculul a fost ridicat cu ____________________________şi se                             

(mijlocul, număr, marcă) 

transportă cu _____________________ la locul de depozitare al  

   (mijlocul, număr, marcă) 

___________________,  

(operator economic) 

situat în____________________________________________ 

(adresa) 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) 

exemplare, din care unul s-a înmânat agentului comunitar. 

 

Reprezentant ________________                      Agent comunitar  

                     (operator economic) 

 

Martor asistent _____________ 

 



 

131 
 

 

Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local 
 nr.416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

R E G U L A M E N T  

 
privind ridicarea, transportul, depozitarea în spaŃii special 

amenajate şi eliberarea sau valorificarea vehiculelor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului 
public din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi care 

constituie un obstacol pentru circulaŃia rutieră/pietonală 

 

 Art. 1. (1) Vehiculele staŃionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică, 

sunt supuse ridicării, transportului si depozitarii lor în spaŃii 

special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau 

îndeplinirea formalităŃilor legale de valorificare.  

(2) Se consideră oprire - imobilizarea voluntară a unui 

vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. 

Peste această durată imobilizarea se consideră staŃionare.  

 (3) Vehiculul oprit sau staŃionat pe partea carosabilă a 

drumului public trebuie aşezat lângă şi în paralel cu bordura, pe 

un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se 

dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot 

fi oprite sau staŃionate şi câte două, una lângă alta.  
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(4) Sunt considerate vehicule staŃionate neregulamentar 

pe partea carosabilă a drumului public, acele vehicule, care prin 

oprirea sau staŃionarea lor constituie un obstacol pentru circulaŃia 

rutieră/pietonală.  

(5) Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) şi 

vehiculele staŃionate pe trotuar, dacă nu asigură spaŃiu de cel 

puŃin un metru pentru circulaŃia pietonilor. 

 Art. 2. Constatarea staŃionarii neregulamentare pe partea 

carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 1 al Municipiului 

Bucureşti şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia publică a 

vehiculelor se efectuează conform legii. 

 Art. 3. OperaŃiunile privind ridicarea, transportul, 

depozitarea în spaŃii special amenajate şi eliberarea vehiculelor 

staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumulrilor 

publice din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi care constituie 

un obstacol pentru circulaŃia publică se efectuează de către 

operatorul economic autorizat, prin personalul propriu. 

 Art. 4. OperaŃiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza 

numai pe baza DispoziŃiei scrise de ridicare întocmită de către 

agentul constatator din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră Bucureşti 

în prezenŃa unui poliŃist comunitar din cadrul DirecŃiei Generale 

de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

 Art. 5. (1) După întocmirea DispoziŃiei scrise de ridicare, se 

va completa o Notă de constatare de către reprezentantul 

operatorului economic, conform ANEXEI nr. 3A la prezentul 

Regulament, care va fi semnată şi de poliŃistul comunitar 

participant şi un martor asistent.  
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 (2) Nota de constatare va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele menŃiuni: marca, modelul, culoarea şi numărul de 

înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizica a acestuia. Nota 

de constatare se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante, culori 

diferite şi înseriate. Originalul va rămâne la reprezentantul 

operatorului economic, iar celelalte două copii ale notei de 

constatare se vor înmâna poliŃistului comunitar şi agentului din 

cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

(3) După completarea Notei de constatare, operatorul 

economic va imortaliza în format digital foto, din 4 unghiuri 

diferite, starea vehiculului. La cererea Brigăzii de PoliŃie Rutieră, 

operatorul economic este obligat să pună la dispoziŃia acesteia 

fotografiile respective. 

 Art. 6. În situaŃiile în care vehiculele ridicate şi 

nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân în accepŃiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de această lege. 

 Art. 7. (1). Operatorul economic autorizat să desfăşoare 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si 

eliberare/valorificare a vehiculelor, răspunde în mod direct faŃă de 

proprietarii/deŃinătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru 

eventualele daune produse acestora ca urmare a operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare.  

(2) Operatorul autorizat este obligat să se asigure la o 

societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune 
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produse ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, transport şi 

depozitare. 

 Art. 8. (1). Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se 

află în custodia operatorului autorizat până la data eliberării lor şi 

va răspunde de integritatea acestora conform legii. Eliberarea se 

va efectua către proprietarul/deŃinătorul vehiculului în baza 

certificatului de înmatriculare în original sau a oricarui act din care 

sa razulte dreptul de proprietate asupra acelui vehicul. 

(2). Proprietarul/deŃinătorul legal al vehiculului este obligat 

să comunice poliŃiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul 

solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinŃat vehiculul 

pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispoziŃiilor art. 

39 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaŃia pe drumurile publice, republicată cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Art. 9. (1). Programul de desfăşurare a activităŃilor de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se desfăşoară zilnic, 

24 h din 24. 

(2) Programul de desfăşurare a activităŃii de eliberare a 

autovehiculelor ridicate se desfăşoară zilnic în intervalul orar 

0800-2000. 

 Art. 10. La cererea autorităŃilor locale, în situaŃiile 

prevăzute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004, 

aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 15/2005 privind 

Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, 

operatorul economic va efectua, cu titlu gratuit, operaŃiunile de 

ridicare şi mutare a vehiculelor din zona afectată. 



 

135 
 

 

 Art. 11. Restituirea vehiculelor aparŃinând instituŃiilor 

prevăzute la art. 32, alin. (2), lit. a) şi lit. b) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare se 

face gratuit, imediat şi necondiŃionat. 

 Art. 12. Cuantumul tarifelor aferente operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se stabileşte în baza 

CAIETULUI DE SARCINI aprobat conform ANEXEI NR. 4 la 

prezenta hotărâre. 

 Art. 13. Plata tarifelor aferente operaŃiunilor de ridicare, 

transport şi depozitare a vehiculelor se efectuează la 

reprezentantul operatorului economic autorizat care a efectuat 

operaŃiunile de ridicare, transport şi depozitare, care are obligaŃia 

să elibereze chitanŃă şi/sau factură fiscală. 

 Art. 14. Momentul eliberării către conducătorul vehiculului 

se stabileşte pe baza registrului de intrări - ieşiri existent la sediul 

locului de depozitare. 

 Art. 15. Modelul Notei de constatare privind fişa vehiculului 

staŃionat neregulamentar, care va fi completată de operatorul 

economic autorizat să efectueze operaŃiunile de ridicare, 

transport şi depozitare se prezintă în Anexa nr. 3 A la prezentul 

Regulament. 
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Anexa nr. 3A 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

(Operatorul autorizat) Seria ___ Nr __________ 

 ___________________                                            (Nr.înseriat) 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 

 
Încheiată astăzi , ziua 

luna............anul..........ora..............minutul.........str.........................

............., sector 1, Bucureşti 

 

Subsemnatul ............................................................... angajat al  

(nume, prenume) 

operatorului economic autorizat  

.........................................................., cu legitimaŃia nr. ............. 

(denumirea) 

 am procedat la examinarea  exterioară a vehiculului, cu numărul 

de înmatriculare .................................. marca ..........................., 

modelul .....................culoarea.........................., ca urmare a 

întocmirii DispoziŃiei scrise de ridicare 

nr................../........................., în vederea efectuării operaŃiunilor 

de ridicare, transport şi depozitare, constatând următoarele:   

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 Examinarea vehiculului a fost realizată în prezenta agentului 

comunitar ....................................................................... şi a  

..(nume, prenume şi nr. legitimaŃie de serviciu) 

martorului asistent domiciliat în ........................................., str. 

............................................. nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. 

........, apart. .........., sector/judeŃ  ..........., legitimat prin BI/CI seria 

.........., nr. .................., CNP 

............................................................................ 

 Vehiculul a fost ridicat cu mijlocul de transport 

...................................................................………., şi urmează a fi 

transportat cu ……………………………………………………… la 

locul de depozitare al …………………………………….. situat în 

……………………………………............                                       

 Drept pentru care am încheiat prezenta Notă de constatare în 

3 exemplare din care unul a fost înmânat agentului comunitar 

…………………………………………., iar celălalt poliŃistului 

………………………… din cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră. 

 

Angajat.............................                 Agent comunitar .............. 

          (operator economic) 

 

Martor asistent ………… 
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Anexa nr.4 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

 

CAIET DE SARCINI 
privind reglementarea activităŃii de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a anumitor categorii de vehicule 

situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri 
special amenjate aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1 

 
Capitolul I. 

GENERALITATI 

 
1.1 Obiect si destinatie 

 Prezentul CAIET DE SARCINI cuprinde condiŃiile tehnice şi 

organizatorice pe care trebuie să le îndeplinească operatorul 

autorizat care solicită atribuirea contractului de achiziŃie publică 

pentru prestarea activităŃilor privind desfăşurarea activităŃilor de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberarea/valorificarea anumitor 

categorii de vehicule situate/aflate pe terenuri, carosabil, parcări, 

locuri special amenjate aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1 şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică. 
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 De asemenea, CAIETUL DE SARCINI conŃine obligaŃiile 

operatorului autorizat pentru desfăşurarea activităŃilor de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberarea valorificarea anumitor categorii 

de vehicule situate/aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri 

special amenjate aparŃinând domeniului public sau privat al 

Sectorului 1, şi care constituie un obstacol pentru circulaŃia 

publică precum şi condiŃile pe care trebuie să le îndeplinească pe 

toată durata valabilităŃii contractului de achiziŃie publică. 

1.2. Cadrul legal 

ActivităŃile se vor desfăşura în conformitate cu: 

- prevederile Legii nr 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziŃiile Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 

pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a 

OrdonanŃei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcŃionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 

- prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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Cadrul legal pentru iniŃierea procedurii de licitaŃie deschisă în 

vederea atribuirii acordului cadrul având obiect prestarea de 

servicii privind “ridicarea transportul, depozitarea şi eliberare sau 

valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe 

terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparŃinând 

domeniului public sau privat al Sectorului 1” sunt: 

- prevederile OrdonnaŃei 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, cu modificările şi completarile ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 925/2006 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii. 

Capitolul II. 
AUTORIZAłIA DE RIDICARE A VEHICULELOR STAłIONATE 

NEREGULAMENTAR/PARCATE ILEGAL 

2.1. AutorizaŃia de ridicare se obŃine în urma încheierii 

contractului de prestare de servicii de către operatorul autorizat 

declarat câştigător pentru desfăşurarea activităŃii de ridicare, 

transport şi depozitare cu Primăria Sector 1 Bucureşti. 

2.2. AutorizaŃia de ridicare este documentul prin care se atestă 

capacitatea operatorului autorizat de a efectua aceste activităŃi în 

condiŃii de siguranŃă şi calitate, ca urmare a îndeplinirii 

următoarelor prevederi: 
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a) deŃine 5 autospeciale (cel puŃin una cu posibilitatea de 
transport peste 3,5 tone) funcŃionale, cu platformă, destinate 
acestor activităŃi, în dotare proprie sau închiriate. 
b) respectă prevederile din contractul încheiat cu Primăria Sector 
1 Bucureşti. 
2.3. AutorizaŃia de ridicare nu este transmisibilă. 
2.4. Conducătorii auto de pe autovehiculele cu care se 
efectuează activităŃile de ridicare trebuie să deŃină permanent, la 
bordul vehiculului, autorizaŃia de ridicare în copie, precum şi 
evidenŃa vehiculelor ridicate. 
2.5. AutorizaŃia de ridicare se supune normelor privind 
documentele cu regim special şi este eliberată de Primarul 
Sectorului 1. AutorizaŃia se eliberează într-un exemplar pentru 
operatorul autorizat. 
2.6. Retragerea autorizaŃiei de ridicare se face în cazul rezilierii 
contractului. Suspendarea autorizaŃiei se face în cazul 
nerespectării dispoziŃiilor contractuale. Retragerea şi 
suspendarea autorizaŃiei de ridicare se face prin dispoziŃia 
primarului. 
2.7. În cazul autorizaŃiilor de ridicare pierdute sau sustrase se 
aplică reglementările în vigoare cu privire la modul de gestionare 
şi manipulare a documentelor cu regim special. Eliberarea unui 
duplicat se efectuează după prezentarea dovezii de publicare în 
Monitorul Oficial, iar în cazul celor deteriorate, care pot fi 
identificate după conŃinut, în baza originalului. 

Capitolul III. 
CONDITII TEHNICE 

3.1. CondiŃii tehnice privind autovehiculele ce vor fi utilizate 
în activitatea de ridicare şi transport. 
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3.1.1. Autovehiculele utilizate şi destinate special acestei 

activităŃi, trebuie să fie numerotate de operatorul autorizat, 

prevăzute cu platformă şi avizate R.A.R. Cel puŃin unul dintre 

autovehicule să aibă capacitatea de a ridica vehicule cu o 

greutate mai mare de 3,5 tone. 

3.1.2. Să asigure ridicarea în siguranŃă a vehiculelor din orice 

poziŃie s-ar afla staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a 

drumului public Sector 1. 

3.1.3. Să asigure integritatea vehiculelor în timpul operaŃiunilor de 

ridicare, transport şi depozitare. 

3.1.4. Durata operaŃiunilor de ridicare să se încadreze între 5 

minute şi 10 minute, în condiŃii de vreme normală şi maxim 30 

minute în condiŃii de ploaie sau iarnă. 

 3.1.5. Să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi 

să fie dotate cu indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea 

locului de lucru atunci când operează în flux curent. 

3.1.6. Pe durata desfăşurării operaŃiunilor, autovehiculul de ridicat 

şi transportat, trebuie să aibă inscripŃionate, la loc vizibil, 

denumirea societăŃii operatoare, activitatea pe care o desfăŃoară , 

locul de depozitare şi numărul de telefon. 

3.1.7. Operatorul autorizat să efectueze activitatea de ridicare 

transport şi depozitare va asigura minim câte o staŃie fixă de 

emisie-recepŃie la sediul Primăriei Sector 1 şi Brigăzii de PoliŃie 

Rutieră. Echipajele care desfăşoară activitatea de ridicare şi 

transport, trebuie să aibă în dotare staŃii de emisie-recepŃie 

mobile. 

3.1.8. Personalul angajat în activitatea de ridicare şi transport 

trebuie să fie atestat profesional de către autoritatea competentă. 
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3.2.CondiŃii privind spaŃiul de depozitare a autovehiculelor 
ridicate. 
3.2.1. ObŃinerea terenului/locaŃiei în vederea amenajării spaŃiului 
de depozitare al vehiculelor precum şi a unei încăperi pentru 
păstrarea bunurilor inventariate aflate în interiorul acestora, cade 
în sarcina  operatorului autorizat. 
3.2.2.  SpaŃiul de depozitare al vehiculelor ridicate va fi împrejmuit 
cu gard, betonat/asfaltat, iluminat pe timp de noapte şi asigurat 
cu pază permanentă, în condiŃiile legii, care să nu permită 
accesul persoanelor neautorizate. Cheltuielile pentru realizarea 
acestor condiŃii, precum şi cheltuielile privind asigurarea utilităŃilor 
(apă, canal, energie electrică etc.) cad în sarcina operatorului 
autorizat. 

Capitolul IV. 
CONDIłII ORGANIZATORICE 

4.1. Programul de desfasurare a activităŃilor de ridicare, transport 
şi depozitare a vehiculelor se desfăşoară zilnic, 24 h din 24. 
4.2. Programul de desfăşurare a activităŃii de eliberare al 
vehiculelor ridicate se desfăşoară zilnic, de luni până vineri în 
intervalul orar 0800 – 2200. 
4.3. Echipajele operatorului trebuie să aibă în dotare cameră foto 
digitală pentru înregistrarea stării fizice a vehiculului în momentul 
ridicării (cu posibilitatea afişării datei şi orei la care se execută 
operaŃiunea de ridicare). 
4.4. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare, 
transport , depozitare şi eliberare trebuie să aibă în dotare 
tehnică de calcul pentru gestionarea întregii activităŃi din 
momentul ridicării până la eliberarea vehiculelor către 
conducătorii acestora. 
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4.5.  Locul pentru achitarea costurilor stabilite pentru operaŃiunile 
efectuate în vederea eliberării vehiculului ridicat, va fi amplasat în 
incinta spaŃiului de depozitare, astfel încât eliberarea vehiculului 
să se facă imediat ce s-a achitat.  
4.6.  Pentru sumele încasate, operatorul autorizat este obligat să 
elibereze chitanŃe fiscale. 
4.7. Operatorul  autorizat va Ńine o evidenŃă zilnică, pe formulare 
înseriate, în două exemplare,  din care să rezulte: 
a) pentru fiecare operaŃiune: locul şi ora la care s-a făcut 
constatarea şi s-a efectuat operaŃiunea de ridicare; ora la care s-
a efectuat eliberarea vehiculului; agentul constatator care a 
dispus măsura; numărul de înmatriculare al vehiculului ridicat; 
echipajul operatorului care a efectuat operaŃiunea de ridicare; 
b) sinteza zilnică privind numărul vehiculelor ridicate, 
eliberate/valorificate, precum şi numărul celor rămase în custodia 
operatorului autorizat. Se va evidenŃia de asemenea vehiculele 
eliberate cu titlul gratuit conform regulamentului. 
 Echipajele vor avea asupra lor evidenŃa zilnică a activităŃii.  
4.8. Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare/valorificare răspunde în mod 
direct faŃă de proprietarii vehiculelor ridicate pentru eventualele 
daune produse acestora, ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, 
transport şi depozitare. Operatorul autorizat este obligat să se 
asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor 
daune produse vehiculului ca urmare a operaŃiunilor de ridicare, 
transport şi depozitare. 
4.9. Operatorul autorizat  are obligaŃia să anunŃe în scris, 
anticipat cu 90 de zile, intenŃia de încetare a activăŃilor de 
ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor. 
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Capitolul V. 

OBLIGATII 
A. ObligaŃiile personalului angajat de operatorul autorizat 

pentru desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului 

public sau privat al Sectorului 1 

5.1.1 OperaŃiunile privind ridicarea, transportul şi depozitarea 

vehiculelor ce intră în categoria celor ca fiind fără stăpân sau 

abandonate se pot realiza numai la solicitarea agentului 

constatator în baza DispoziŃiei Primarului Sectorului 1. Procesul - 

verbal de ridicare a vehiculelor se încheie de către delegatul 

împuternicit al operatorului autorizat, în prezenta agentului 

comunitar şi a unui martor asistent, conform modelului anexat. 

5.1.2. Să asigure integritatea vehiculelor în timpul desfăşurării 

operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 

5.1.3. Să asigure operativitatea maximă în desfăşurarea 

activităŃilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor. 

5.1.4.  Echipa de ridicare se va prezenta la locul indicat de către 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, în baremele 

stabilite prin contract, dar nu mai mult de 30 de minute. 

5.1.5. Să asigure înregistrarea exactă într-un registru, a datei, 

orei şi stării fizice a vehiculelor ridicate şi predate spre depozitare. 

5.1.6. Să poarte pe timpul activităŃii o îmbrăcăminte distinctă de 

culoare portocalie şi inscripŃionată vizibil cu însemne privind 

denumirea societăŃii si activitatea efectuată. 
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2. ObligaŃiile operatorului autorizat în vederea asigurării 

activităŃii de pază şi eliberare a vehiculelor. 
5.2.1. Eliberarea vehiculelor se va efectua conducătorilor 

vehiculelor conform regulamentului, aprobat conform anexa nr..... 

la prezenta hotărâre. 

5.2.2. Eliberarea se face numai după verificarea de către operator 

a chitanŃelor prin care se confirmă plata tarifelor de ridicare, 

transport şi depozitare. 

5.2.3. În cazul nerevendicării de către proprietari în urma somării 

acestora, a vehiculelor ridicate şi depozitate, va lua măsuri legale 

privind valorificarea lor prin vânzare, în condiŃiile legii, sau 

predării unei unităŃi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în 

funcŃie de starea vehiculului. 

5.2.4. Tarifele obŃinute în urma valorificării vehiculelor de către 

operatorul autorizat, se vor vira nî termen de 3 zile către Primăria 

Sectorului şi se fac venit integral la bugetul local al Sectorului 1.  

5.2.5. Să asigure integritatea vehiculelor pe timpul depozitării 

acestora. 

5.2.6. Să asigure în permanenŃă paza vehiculelor depozitate. 

5.2.7. Să asigure personalul necesar operatŃunilor de eliberare a 

autovehiculelor  depozitate zilnic, de luni până vineri în intervalul 

orar 0800 - 2200. 

B. ObligaŃiile personalului angajat de operatorul autorizat 
pentru desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor staŃionate 

neregulamentar pe partea carosabilă a domeniului public al 
Sectorului 1 
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6.1.1 OperaŃiunile privind ridicarea, transportul şi depozitarea 
vehiculelor staŃionate neregulamentar pe partea carosabilă a 
domeniului public al Sectorului 1 şi care constituie un obstacol 
pentru circulaŃia publică se pot realiza numai pe baza DispoziŃiei 
scrise de ridicare întocmită de către agentul constatator din 
cadrul Brigăzii de PoliŃie Rutieră Bucureşti şi prin care s-a dispus 
ridicarea vehiculelor.  
După întocmirea DispoziŃiei scrise de ridicare se va completa o 
Notă de constatare de către reprezentantul operatorului autorizat, 
conform modelului anexat, care va fi semnată de agentul 
comunitar şi de un martor asistent. 
6.1.2. Să asigure integritatea vehiculelor în timpul desfăşurării 
operaŃiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 
6.1.3. Să asigure operativitatea maximă în desfăşurarea 
activităŃilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 
vehiculelor. 
6.1.4.  Echipa de ridicare se va prezenta la locul indicat de către 
DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, în baremele 
stabilite prin contract, dar nu mai mult de 30 minute. 
6.1.5. Să asigure înregistrarea exactă într-un registru, a datei, 
orei şi stării fizice a vehiculelor ridicate şi predate spre depozitare. 
6.1.6. Să poarte pe timpul activităŃii o îmbrăcăminte distinctă de 
culoare portocalie şi inscripŃionată vizibil cu însemne privind 
denumirea societăŃii şi activitatea efectuată. 
2. ObligaŃiile operatorului autorizat în vederea asigurării 
activităŃii de pază şi eliberare a vehiculelor. 
7.2.1. Eliberarea vehiculelor se va efectua conducătorilor 
vehiculelor conform regulamentului, aprobat conform anexa nr..... 
la prezenta hotarare. 
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7.2.2.  Eliberarea se face numai după verificarea de către 

operator a chitanŃelor prin care se confirmă plata tarifelor de 

ridicare, transport şi depozitare. 

7.2.3. În cazul nerevendicării de către proprietari în urma somării 

acestora, a vehiculelor ridicate şi depozitate, va lua măsuri legale 

privind valorificarea lor prin vânzare, în condiŃiile legii, sau 

predării unei unităŃi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în 

funcŃie de starea vehiculului. 

7.2.4. Tarifele obŃinute în urma valorificării vehiculelor de către 

operatorul autorizat, se vor vira în termen de 3 zile către Primăria 

Sectorului şi se fac venit integral la bugetul local al Sectorului 1.  

7.2.5. Să se asigure integritatea vehiculelor pe timpul depozitării 

acestora. 

7.2.6. Să asigure în permanenŃă paza vehiculelor depozitate. 

7.2.7. Să asigure personalul necesar operaŃiunilor de eliberare a 

autovehiculelor  depozitate zilnic, de luni până vineri în intervalul 

orar 0800 - 2200. 

C. ObligaŃiile personalului angajat de operatorul autorizat 

pentru desfăşurarea activităŃilor de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor staŃionate pe locurile de 
parcare închiriate legal de AdministraŃia Domeniului Public 

Sector 1  

8.1.1 OperaŃiunile privind ridicarea, transportul şi depozitarea 

vehiculelor se pot realiza numai în baza Notei de constatare 

întocmită de către inspectorii DirecŃiei Generale de PoliŃie 

Comunitară a Sectorului 1 în prezenta deŃinătorului sau titularului 

locului de parcare şi a unui martor asistent. 
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8.1.2. Să asigure integritatea vehiculelor în timpul desfăşurării 

operaŃiunilor de ridicare, transport si depozitare. 

8.1.3. Sa asigure operativitatea maximă în desfăşurarea 

activităŃilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor. 

8.1.4. Echipa de ridicare se va prezenta la locul indicat de către 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, în baremele 

stabilite prin contract, dar nu mai mult de 30 minute. 

8.1.5. Să asigure înregistrarea exactă într-un registru, a datei, 

orei şi stării fizice a vehiculelor ridicate şi predate spre depozitare. 

8.1.6. Să poarte pe timpul activităŃii o îmbrăcăminte distinctă de 

culoare portocalie şi inscripŃionată vizibil cu însemne privind 

denumirea societăŃii şi activitatea efectuată. 

2. ObligaŃiile operatorului autorizat în vederea asigurării 
activităŃii de pază şi eliberare a vehiculelor. 

9.2.1. Eliberarea vehiculelor se va efectua conducătorilor 

vehiculelor conform regulamentului, aprobat conform anexa nr..... 

la prezenta hotărâre. 

9.2.2. Eliberarea se face numai după verificarea de către operator 

a chitanŃelor prin care se confirmă plata tarifelor de ridicare, 

transport şi depozitare. 

9.2.3. În cazul nerevendicării de către proprietari în urma somării 

acestora, a vehiculelor ridicate şi depozitate, va lua măsuri legale 

privind valorificarea lor prin vânzare, în condiŃiile legii, sau 

predării unei unităŃi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în 

funcŃie de starea vehiculului. 

9.2.4. Tarifele obŃinute în urma valorificării vehiculelor de către 

operatorul autorizat, se vor vira în termen de 3 zile către Primăria 
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Sectorului şi se fac venit integral la bugetul local al Primăriei 

Sectorului 1.  

9.2.5. Să se asigure integritatea vehiculelor pe timpul depozitării 

acestora. 

9.2.6. Să asigure în permanenŃă paza vehiculelor depozitate. 

9.2.7. Să asigure personalul necesar operaŃiunilor de eliberare a 

autovehiculelor depozitate zilnic, de luni până vineri în intervalul 

orar 0800 - 2200. 

Capitolul VI. 

TARIFE 

10.1. Tarifele pentru activităŃile de ridicare, transport şi depozitare 

reprezintă unul dintre criteriile de selecŃie a ofertanŃilor în cadrul 

licitaŃiei. 

10.2. Valorile maxime impuse sunt următoarele: 

 a) Tariful de ridicare pe vehicul = 200 ron 

 b) Tariful de transport pentru vehicul = 200 ron 

 c) Tariful de depozitare pentru vehicul/24 h = 300 ron 

 d) Tariful de depozitare pentru vehicul cu masă de peste 

3,5 tone/24 h = 400 ron 

10.3. Tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, 

începând cu momentul depozitării, nefracŃionat. 
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Anexa nr.5 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

REGULAMENTUL 

 

privind activităŃile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor staŃionate pe spaŃiile 

verzi şi trotuarele aparŃinând domeniului public sau privat al  

Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 

 

Art. 1.  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai 

jos au următoarea semnificaŃie:   

a) prin trotuar se înŃelege spaŃiul longitudinal situat în partea 

laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă 

prin diferenŃă sau fără diferenŃă de nivel, destinat circulaŃiei 

pietonilor. 

b) spaŃiu verde – zona verde în cadrul oraşelor şi municipiilor, 

definită ca o reŃea mozaicată sau un sistem de ecosisteme 

seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetaŃie 

(lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee);  
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c) parc – spaŃiul verde, cu suprafaŃa de minimum un hectar, 

format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, 

cuprinzând dotări şi echipări destinate activităŃilor cultural-

educative, sportive sau recreative pentru populaŃie;  

d) scuar – spaŃiul verde, cu suprafaŃa mai mică de un hectar, 

amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări 

publice, în incintele unităŃilor economice, social-culturale, de 

învăŃământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi 

tineret sau în alte locaŃii;  

e) aliniament plantat – plantaŃiile pe spaŃiul verde cu rol estetic 

de protecŃie, de ameliorare a climatului şi calităŃii aerului, 

amplasate în lungul căilor de circulaŃie sau al cursurilor de apă.  

f) SpaŃiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri 

din zonele urbane: 

- parcuri,  

- scuaruri,  

- aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor,  

- terenuri libere, neproductive din intravilan, mlaştini, stâncării, 

pante, terenuri afectate de alunecări, sărături care pot fi 

amenajate cu plantaŃii. 

 Art. 2. (1). Se interzice staŃionarea cu orice tip de vehicul 

pe spaŃiile verzi şi trotuarele aflate pe raza Sectorului 1, iar când 

aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, 

lăŃimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziŃia pietonilor trebuie 

să fie de cel puŃin un metru. 
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           (2). Nerespectarea dispoziŃiilor alin. (1), constituie 

contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 250 lei la 500 

lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru 

persoanele juridice. 

(3). Totodată, fapta prevăzută la alin. (1) atrage ridicarea 

vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de către DirecŃia 

Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1 după trecerea unui 

interval de 5 minute de la momentul constatării faptei.  

(4). Constatarea ocupării spaŃiului verde sau trotuarului se 

efectuează de către poliŃiştii comunitari din cadrul DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1 prin Notă de constatare 

(anexa nr. 5 A) şi imortalizarea în format digital foto a localizării 

vehiculului, cu indicarea datei şi orei constatării, conform 

intervalului de timp stabilit la alin. (3). 

(5). OperaŃiunile de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare sau valorificare a vehiculelor se execută de către 

operatorul economic, conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Anexa nr. 5 A – Nota de constatare şi Anexa nr. 5 B 

– Procesul-verbal, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. (1). Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea 

sancŃiunilor contravenŃionale se fac de către agenŃii constatatori 

din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1. 
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             (2). Prevederilor prezentei hotărârii li se aplică 

dispoziŃiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

            (3). Contravenientul are posibilitatea să achite în 

termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii, stabilit în 

prezenta hotărâre. 
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Anexa nr. 5A 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr.416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

Municipiul Bucureşti                   Seria ___ Nr. _______________ 

Consiliul Local Sector 1 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară a Sectorului 1 

Serviciul _____________________________________________ 

 
NOTĂ DE CONSTATARE 

 

 Încheiată astăzi , 

ziua 

____________luna_________________________anul________

________ora_____________în Bucureşti, Sector 1 

_____________________________agent comunitar din cadrul 

(nume, prenume şi numărul legitimaŃiei) 

DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1. 

Astăzi, data de mai sus, la orele ____________, am constatat 

faptul că pe spaŃiul verde/trotuarul aferent adresei din Bucureşti, 

str______________________________nr.______, bl. ______, 

sc. _____, sector ______, se află parcat vehiculul, 

marca______________________, culoarea ______________, 

nr. înmatriculare_______________________; 

SituaŃia de la faŃa locului se prezintă după cum urmează:  

____________________________________________________



 

156 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________ 

• Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) 

__________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________ 

____________________________________________________

_______________________________________________ 

• La faŃa locului s-au efectuat două seturi de fotografii în 

format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri 

diferite (faŃă, spate şi părŃi laterale), cu aparatul marca ________, 

la un interval de 5 minute între cele două seturi.  

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenŃa: 

____________________________ reprezentant a operatorului  

(nume, prenume, nr. legitimaŃie de serviciu 

economic autorizat, _____________________________ 

denumire operator) 

___________________martor asistent 

____________________________________________ 

(nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.) 

____________________________________________________
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___________________________, care au /nu au, de făcut 

obiecŃiuni cu privire la cele consemnate mai sus  

____________________________________________________

______________________________________________  

FaŃă de cele constatate, 

 

DISPUN: 

 
 Eliberarea spaŃiului verde/trotuarului ocupat de vehiculul cu 

nr. de înmatriculare ___________________________ 

marca ___________________, culoare ___________, prin 

ridicarea acestuia de către ______________________________ 

_____________________________, prin delegat ______ 

(operator economic autorizat)                            (nume, prenume 

şi nr.legitimaŃiei de serviciu) 

cu mijlocul de transport nr. _________________, marca 

____________________. 

Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din 

care originalul pentru DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară 

Sector 1, iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului 

economic autorizat. 

Agent constatator       Reprezentant Operator economic autorizat 

______________        ________________________________ 

Martor asistent 

_______________ 
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Anexa nr.5B 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

Proces – Verbal 

 

Anul ______, luna _______, ziua ______, ora _____, în 

Bucureşti, Str. ________________ nr. __________, Sector 1 

Subsemnatul,______________________,legitimaŃia de 

serviciu _________(nume, prenume) (număr, dată) 

reprezentant al operatorului autorizat 

___________________________________, în baza Notei  

(denumire) 

de constatare nr. ______________ data ________,  întocmită de 

agent comunitar  _____________________ din DirecŃia Generală  

                                    (nume, prenume) 

de PoliŃie Comunitară Sector 1, am procedat la  

ridicarea vehiculului marca ____________, nr. de înmatriculare 

________, culoarea ________, pe care l-am examinat şi se 

prezintă conform celor consemnate în nota de constatare nr. 

___________________. 

 

Ridicarea s-a realizat în prezenŃa: 
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- __________________________________, agent  

         (nume, prenume, nr. legitimatie serviciu) 

comunitar în cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară 

Sector 1; 

(__________________________________________________ 

       ( nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI) 

_______________________________________________martor 

asistent. 

 

Vehiculul a fost ridicat cu 

_______________________________   şi se transportă cu   

(mijlocul, număr, marcă) 

________________________ la locul de depozitare al  

(mijlocul, număr, marcă 

___________________________________________, situat  

(operator economic) 

în ________________________________________ 

  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 

3 (trei) exemplare, din care unul s-a înmânat agentului comunitar. 

 

Reprezentant __________Agent comunitar __________ 

             (operator economic) 

Martor asistent _____________ 
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Anexa nr. 6 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr.416/31.10.2008 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ion Brad 

 
REGULAMENTUL 

 
privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca 
fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza prezentei 

hotărârii 
 

 Art. 1. (1). În conformitate cu prevederile prezentei 
hotărârii, după finalizarea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 
421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale, Primarul sectorului 
1 emite o dispoziŃie prin care declară vehiculele ca fiind 
abandonate sau fără stăpân, după caz şi de trecere în domeniul 
privat al Municipiului Bucureşti, urmând a se proceda la 
valorificarea lor şi a bunurilor aflate în interiorul acestora.  

(2) Valorificarea se face prin vânzare, în condiŃiile legii, 
sau prin predarea la o unitate de colectare şi valorificare a 
deşeurilor.  

(3). DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară – prin 
directorul general – convoacă comisia menŃionată la art. 15 alin. 
(2) din prezenta hotărâre, în vederea efectuării recepŃiei cu privire 
la bunurile care vor fi valorificate.  
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(4). Comisia va întocmi un proces verbal de recepŃie în 

care se vor preciza în mod expres bunurile ce vor fi valorificate 

prin vânzare şi cele care vor fi predate la o unitate de colectare şi 

valorificare a deşeurilor.  

(5). În cazul valorificării prin vânzare a vehiculelor, se va 

efectua o expertiză de specialitate realizată de către un expert 

tehnic autorizat, care va întocmi un raport şi îl va  comunica 

comisiei constituite conform art. 1 alin. (3) al prezentului 

regulament.  

(6). Costurile privind expertiza tehnică se suportă de 

DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, cu respectarea 

prevederilor art. 7 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor 

administrativ-teritoriale .  

(7). Valorificarea prin vânzare se poate face prin una 

dintre modalităŃile prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare, 

astfel: 

a) vânzare la licitaŃie; 

b) vânzare directă; 

c) alte modalităŃi prevăzute de lege. 

(8). În primă fază toate bunurile se valorifică prin vânzare 

la licitaŃie.  

 Art. 2. Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin 

vânzare la licitaŃie, comisia va fixa data, ora şi locul licitaŃiei.  

 Art. 3. Vânzarea la licitaŃie se va face la locul unde s-au 

depozitat vehiculele declarate ca fiind abandonate sau fără 

stăpân sau, dacă există motive temeinice, în alt loc. 
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 Art. 4. Prin excepŃie, comisia poate stabili printr-un raport, 

scurtarea sau prelungirea termenului, pentru situaŃii bine 

motivate.  

 Art. 5. Cu cel puŃin 3 zile înainte de data Ńinerii licitaŃiei, 

comisia va întocmi şi va afişa publicaŃia de vânzare la locul 

licitaŃiei, la sediul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară şi al 

Primăriei Sectorului 1, iar atunci când apreciază că este necesar, 

vânzarea la licitaŃie va fi anunŃată şi într-un ziar de largă 

circulaŃie.  

 Art. 6. (1). PublicaŃiile şi anunŃurile de vânzare vor cuprinde 

data, ora şi locul licitaŃiei, nominalizarea bunurilor ce vor fi oferite 

spre vânzare, cu indicarea pentru fiecare a preŃului de începere a 

licitaŃiei, care este preŃul stabilit prin expertiză.  

(2) Costul acestor publicaŃii şi anunŃuri se vor suporta din 

bugetul DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1.  

 Art. 7. Poate participa la licitaŃie orice persoană care, cel 

mai târziu până la începerea vânzării la licitaŃie publică, a 

consemnat la DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale 

Sector 1 sau orice altă instituŃie bancară, la dispoziŃia DirecŃiei 

Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, cel puŃin 10% din preŃul 

de începere a licitaŃiei pentru bunurile pe care intenŃionează să le 

cumpere.  

 Art. 8. (1). În ziua stabilită pentru vânzare comisia de 

valorificare a bunurilor se va deplasa la locul unde se află 

bunurile, va ridica sigiile şi va primi vehiculele declarate ca fiind 

abandonate sau fără stăpân scoase la licitaŃie.  

(2). Comisia va verifica starea şi numărul obiectelor după 

procesul-verbal întocmit cu ocazia activităŃii de ridicare a 



 

163 
 

 

vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân în 

Sectorul 1, conform prezentei hotărâri. 

 Art. 9. Vânzarea la licitaŃie se va face în mod public de 

către comisia de valorificare, care va oferi spre vânzare fiecare 

bun în parte sau mai multe bunuri împreună, în funcŃie de natura 

şi destinaŃia lor.  

 Art. 10. (1). PreŃul de la care începe licitaŃia este cel 

prevăzut în publicaŃii sau anunŃuri, potrivit art. 8 alin.(1). Bunul se 

adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la 

intervale de timp care să permită opŃiuni şi supralicitări, oferă 

preŃul cel mai mare, chiar şi atunci când, în lipsă de alŃi 

concurenŃi, acesta a fost singurul ofertant. 

(2). În baza dovezii de plată integrală a preŃului, conform 

art. 13 alin. (1), comisia de valorificare va elibera adjudecatarului, 

actul de adjudecare, care constituie titlu de proprietate asupra 

bunului licitat.  

(3). Odată cu actul de adjudecare se va proceda şi la 

predarea efectivă a bunului. 

 Art. 11. (1). După adjudecarea bunului adjudecatarul este 

obligat să depună de îndată întregul preŃ, în numerar, filă CEC ori 

cu ordin de plată, în termen de cel mult 5 zile în contul DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 

(2). Dacă preŃul nu se va depune potrivit alin. (1), se va 

organiza o nouă  licitaŃie.  

 Art. 12. (1). După închiderea licitaŃiei, comisia de 

valorificare va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi 

rezultatul acesteia, care va fi semnat de membrii comisiei de 

valorificare, precum şi de adjudecatar. 
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(2). Comisia de valorificare va elibera fiecărui adjudecatar 

în parte, o dovadă care va cuprinde data şi locul licitaŃiei, numele 

adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi a preŃului 

adjudecat. 

 Art. 13.  (1). Dacă în urma aplicării procedurii de vânzare la 

licitaŃie rămân bunuri nevândute comisia poate proceda la 

valorificarea vehiculelor precum şi a bunurilor aflate în interiorul 

acestora, prin vânzare directă, cumpărătorului care oferă cel puŃin 

preŃul stabilit potrivit art. 1 alin. (6). 

(2). Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit de 

către comisie.  

(3). La finalul operaŃiunii de vânzare directă, comisia va 

întocmi un proces-verbal în care se va preciza modul de 

desfăşurare al acesteia.  

(4). În ultimă etapă, dacă nu există niciun cumpărător în 

urma procedurii de vânzare directă, bunurile în cauză vor fi 

predate la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor.   

 Art. 14. Contestarea licitaŃiei şi a rezultatelor acesteia se 

poate realiza pe calea instanŃelor judecătoreşti de la locul 

desfăşurării licitaŃiei.  

 Art. 15. Sumele obŃinute din valorificarea vehiculelor 

abandonate sau a vehiculelor fără stăpân se fac venit la bugetul 

local al Sectorului 1, prin intermediul DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  

prin care se ia act de reducerea în perioada octombrie – 

decembrie 2009,  în medie cu peste  15,5% lunar a cheltuielilor 

de personal,  la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 precum şi la nivelul instituŃiilor subordonate 

Consiliului Local al Sectorului 1 (Compexului MultifuncŃional 

Caraiman, DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sectorului 1, DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară 

Sector 1, DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnitaŃilor 

Sanitare Publice  Sector 1, DirecŃiei de AdministraŃie pentru 

InvăŃământul Preuniversitar Sector 1, Cantinei Centrale de Ajutor 

Social Bucureşti, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1) 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate comun întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane şi DirecŃia Management Economic;  

 În temeiul art. 10 alin (1) lit.d) din Legea nr. 329 din 9 

noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii 

publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană 

şi Fondul Monetar InternaŃional. 
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 Luând în considerare Legea nr. 53/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 - privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului României 

nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcŃionare a 

comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, modificată 

prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 35/2009 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar şi ale Legii nr. 

130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 

281/1993 - privind drepturile salariaŃilor din sectorul bugetar, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Potrivit dispoziŃiilor OrdonanŃei de Urgentă a Guvernului 

României nr. 41/2009 - privind unele măsuri în domeniul 

salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-

decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 10/2008 - 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
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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, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 177/2008; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 232/2007; 

 În baza proceselor verbale nr. 24765/16.07.2009, 

24757/16.07.2009, 2964/25.09.2009, 2963/25.09.2009, 

41579/04.09.2009, 44727/23.09.2009, 43471/16.09.2009, 

18089/09.09.2009, 18090/09.09.2009, 460689/15.09.2009, 

460692/15.09.2009, 2945/16.09.2009, 3843/15.09.2009, 

6134/17.09.2009, 18786/21.09.2009, încheiate în urma negocierii 

parŃilor semnatare, în contextul economic actual, s-a dispus 

modificarea acordurilor/contractelor colective de muncă, în sensul 

încetării sau dupa caz, suspendării unor drepturi salariale de la 
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nivelul aparatului de specialitate precum şi de la la nivelul 

instituŃiilor subordonate. 

 Având in vedere: 

Hotărârea nr. 376/24.09.2009 privind împuternicirea 

Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanŃii 

funcŃionarilor publici, respectiv reprezentanŃii salariaŃilor 

contractuali, Actele AdiŃionale la Acordul Colectiv de Muncă, 

respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/31.03.2009  

Hotărârea nr. 377/24.09.2009 privind împuternicirea 

Directorului Executiv al Complexului MultifuncŃional Caraiman  să 

semneze  împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de funcŃionarii 

publici, respectiv cu reprezentanŃii salariaŃilor, Actele adiŃionale la  

Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de  

Muncă, încheiate la nivelul Complexului MultifuncŃional 

Caraiman,  până la aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2010.  

Hotărârea nr. 378/24.09.2009 privind împuternicirea 

Directorului General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului  Sector 1 să semneze Actul AdiŃional nr. 1 la 

Acordul Colectiv  încheiat la nivelul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2010  
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Hotărârea nr. 379/24.09.2009 privind încetarea aplicării 

unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de 

unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1, înregistrat la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială 

Bucureşti sub nr. 1556/2.04.2009, precum şi  a unor prevederi din 

Acordul Colectiv încheiat la nivelul  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 

cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2010  

Hotărârea nr.380/24.09.2009 pentru împuternicirea 

Directorului General al DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară 

Sector 1 să semneze împreună cu reprezentanŃii desemnaŃi de 

funcŃionarii publici, respectiv cu reprezentanŃii salariaŃilor actele 

adiŃionale de modificare a Acordului/Contractului colectiv de 

Muncă, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 

nr. 156/31.03.2009  

Hotărârea nr. 381/24.09.2009 privind aprobarea şi 

împuternicirea Directorului General al DirecŃiei Generale de 

Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să semneze, în numele şi 

pentru Consiliul Local al Sectorului 1, Actul AdiŃional la Acordul 

Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul DirecŃiei 

Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-
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2010 şi Actul AdiŃional la Contractul Colectiv de Muncă  al 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe 

anii 2009-2010  

Hotărârea nr. 382/24.09.2009 privind împuternicirea 

Directorului AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare 

Publice – Sector 1 şi a reprezentanŃilor salariaŃilor AdministraŃiei 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – Sector 1 să 

semneze Actul AdiŃional la Contractul colectiv de muncă aprobat 

prin Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

387/16.11.2006, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008  

Hotărârea nr. 383/24.09.2009 privind împuternicirea 

Directorului DirecŃiei de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1 şi a reprezentanŃilor salariaŃilor să 

semneze Actul AdiŃional la Contractul Colectiv de Muncă aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 414/2008  

Hotărârea nr. 384/24.09.2009 privind încetarea aplicării 

unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de 

unitate pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale Cantinei Centrale de 

Ajutor Social, înregistrat la DirecŃia de Muncă şi ProtecŃia Socială 

Bucureşti sub nr. 6274/06.11.2009  

Hotărârea nr. 385/24.09.2009  privind împuternicirea 

Directorului AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 şi a 

reprezentanŃilor sindicatelor reprezentative din cadrul 

AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1 să semneze Actul 



 

171 
 

 

AdiŃional la Contractul Colectiv de Muncă aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 116/23-04-2008, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

500/10.12.2008  

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se ia act de reducerea în perioada octombrie – 

decembrie 2009, în medie cu peste 15,5 lunar a cheltuielilor de 

personal, la nivelul aparatului de specialitate  precum şi la nivelul 

instituŃiilor subordonate (Compexului MultifuncŃional Caraiman, 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sectorului 1, DirecŃiei Generale de PoliŃie Comunitară Sector 1, 

DirecŃiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnitaŃilor Sanitare Publice  

Sector 1, DirecŃiei de AdministraŃie pentru Invătâmantul 

Preuniversitar Sector 1, Cantinei Centrale de Ajutor Social 

Bucureşti, AdministraŃiei Domeniului Public Sector 1). 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Resurse Umane, DirecŃia Management Economic si 

Serviciul Secretariat General, Audiente, Compexul Multifunctional 
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Caraiman, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară 

Sector 1, Directia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1, AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnitaŃilor Sanitare 

Publice – Sector 1, DirecŃia de Administratie pentru Învătamântul 

Preuniversitar Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor Social 

Bucureşti, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

 

Nr.:    454 

Data: 10.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici 

aferenŃi unor obiective de investiŃii din cadrul Programului 

de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de  DirecŃia InvestiŃii;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

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

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

locale, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenŃi unor 

obiective de investiŃii din cadrul Programului de reabilitare termică 

a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

Audienłe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:455 

Data: 26.11.2009  
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        Anexa nr.1 

        la Hotărârea Consiliului Local 

        nr.455/26.11.2009 

        PREŞEDINTE DEŞEDINłĂ, 

        Ion Brad 

           

        1 euro = 4,2658 18.09.20
09 

Nr
crt. Obiectiv Nr. 

ap. Nr. niv. 

A.c. A.u. 

A.d. 

Valoare 

totală 
imobil 

totală 
încălzită InvestiŃie C+M InvestiŃie C+M 

m2 m2 m2  mii lei   mii lei  mii euro mii euro 

1 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Feleacului 
nr. 25-27, 
Blocul 13B, 
sc. 1+2 

29 S+P+4E 427,12 2.025,56 2.669,30 1.211,439 999,701 283,989 234,353 

2 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Dr. Iacob 
Felix nr. 61, 
Blocul B1 

44 S+P+10E+Et11 
retras 335,00 3.419,40 4.152,20 1.807,955 1.496,988 423,826 350,928 
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3 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Ion 
Mihalache 
nr. 38, 
Blocul 33A, 
sc. B 

40 S+P+10E 287,00 2.694,21 3.265,00 1.386,794 1.150,658 325,096 269,740 

4 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Ion 
Mihalache 
nr. 58, 
Blocul 35A, 
sc. 1 

47 S+P+M+10E 582,30 4.850,40 5.957,00 2.354,360 1.961,319 551,915 459,777 

5 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Presei nr. 4, 
Blocul 18, 
sc. 1 

32 P+3E 720,50 2.019,52 2430.57  1.149,960 953,879 269,577 223,611 

6 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Dr. Iacob 
Felix nr. 41, 
Blocul C2, 

135 S+P+8E 1.276,24 10.892,46 13.895,52 5.843,274 4.892,201 1.369,796 1.146,84
2 
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sc. 1-4 

7 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Hrisovului 
nr. 32, 
Blocul 9 

24 S+P+3E 510,13 1.745,80 2.567,55 948,843 767,646 222,430 179,954 

8 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
PieŃei nr. 33-
35, Blocul 
A7 

88 S+P+10E 636,46 4.462,12 7.001,01 2.769,080 2.255,694 649,135 528,786 

9 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din şoseaua 
Kiseleff nr. 
22 

6 S+P+2E 604,00 1.448,15 1.974,15 935,583 774,560 219,322 181,574 

10 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Bănu Manta 
nr. 39, 
Blocul 30 

27 S+P+8E 287,50 1.859,16 2.643,60 1.189,989 979,267 278,960 229,562 



 

178 
 

 

11 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Nicolae 
Bălcescu nr. 
23A 

120 S+P+8/9E 1.034,20 6.215,33 10.071,00 3.151,357 2.510,042 738,749 588,411 

12 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Bucureştii 
Noi nr. 15 

70 S+P+4E 874,84 2.869,55 4.374,00 2.509,401 2.097,600 588,260 491,725 

13 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Calea 
GriviŃei nr. 
226, Blocul 
5, sc. C 

32 S+P+7E 254,88 1.406,75 2.039,07 948,135 782,063 222,264 183,333 

14 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Nicolae 
Titulescu nr. 
10, Blocul 
20, sc. C 

44 S+P+10E 416,75 2.779,02 4.129,25 1.648,900 1.344,269 386,539 315,127 

15 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 

12 D+P+3E+M 305,27 948,70 1.526,35 663,128 544,258 155,452 127,587 
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SfinŃii 
Voievozi nr. 
37 

16 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Aviator 
Popişteanu 
nr. 1, Blocul 
1 

44 S+P+10E 417,00 3.838,26 5.013,00 1.893,403 1.546,437 443,856 362,520 

17 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Iancu de 
Hunedoara 
nr. 25, 
Blocul 2, sc. 
A+B 

169 D+P+8E 1.284,41 6.884,00 11.559,71 3.433,487 2.718,833 804,887 637,356 

18 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Teodosie 
Rudeanu nr. 
3, Blocul 1C 

105 S+P+8/9/10E 788,25 5.066,69 8.717,96 2.597,021 2.057,164 608,801 482,246 

19 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Radu 

38 S+P+9E 368,59 2.792,00 3.789,35 1.500,654 1.231,513 351,787 288,694 
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Boiangiu nr. 
10, Blocul 
39A 

20 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Ion 
Mihalache 
nr. 315, 
Blocul 1 

18 S+P+2E+3E 
retras+M 416,00 1.200,54 2.206,00 562,394 448,142 131,838 105,055 

21 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Aleea Lt. 
Gheorghe 
Stâlpeanu 
nr. 2, Blocul 
2 

20 S+P+4E 375,00 1.533,00 2.250,00 1.089,590 892,832 255,425 209,300 

22 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Aleea Lt. 
Gheorghe 
Stâlpeanu 
nr. 4, Blocul 
4 

20 S+P+4E 375,00 1.533,00 2.250,00 1.089,590 892,832 255,425 209,300 

23 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Feleacului 

48 S+P+4E 682,75 2.562,64 4.246,73 2.430,250 2.006,952 569,706 470,475 
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nr. 9-13, 
Blocul 12B, 
sc. 1-3 

24 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Siriului nr. 
37-39, 
Blocul 19D 

28 S+P+4E 535,10 1.974,60 3.210,60 1.930,460 1.598,520 452,543 374,730 

25 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Ion 
Mihalache 
nr. 111, 
Blocul 12A 

90 S+P+9E+Et. 
tehnic 883,00 5.527,20 8.342,35 4.391,256 3.664,502 1.029,410 859,042 

26 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Ion 
Mihalache 
nr. 158, 
Blocul 4 

160 S+P+7E+Et. 
tehnic 1.419,00 7.811,20 10.643,00 5.582,307 4.670,820 1.308,619 1.094,94

6 

27 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Aleea Lt. 
Gheorghe 

20 S+P+4E 375,00 1.533,00 2.250,00 1.089,590 892,832 255,425 209,300 
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Stâlpeanu 
nr. 3, Blocul 
3 

28 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Calea 
GriviŃei nr. 
226, Blocul 
5, sc. A+B, 

64 S+P+7E+Et. 
tehnic 512,05 2.813,50 4.096,44 2.343,793 1.947,670 549,438 456,578 

29 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
PieŃei nr.36-
42, Blocul 
A8 

88 S+P+10E+Et. 
tehnic 636,50 4.462,12 7.001,50 4.068,198 3.401,752 953,678 797,448 

30 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Borşa nr. 25, 
Blocul 8F, 
sc. B 

10 S+P+4E 171,49 635,54 925,77 640,076 524,780 150,048 123,020 

31 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din 
bulevardul 
Mareşal 
Averescu 
nr.1, Blocul 
1 sc. A+B 

64 S+P+7E+Et. 
tehnic 625,00 4.024,76 5.136,80 3.024,385 2.512,654 708,984 589,023 
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32 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Hrisovului 
nr.26, Blocul 
H4 

80 S parŃial+P+4E 1.059,39 3.888,98 5.472,78 3.189,075 2.652,649 747,591 621,841 

33 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Radu 
Boiangiu nr. 
14-16, 
Blocul 39 
 

42 S+P+10E 337,22 3.042,00 3.838,40 2.103,800 1.746,562 493,178 409,434 

34 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Şaradei nr. 
53-61, 
Blocul A9 
 

88 S+P+10E+Et. 
tehnic 636,45 4.462,12 7.001,01 4.088,805 3.417,694 958,508 801,185 

35 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Belizarie nr. 
20, Blocul 
10/1, sc. 1 
 

15 S+P+3E 337,00 1.058,60 1.747,27 1.030,253 848,809 241,515 198,980 

36 Reabilitare 
termică a 80 S+P+9E+Et. 

tehnic 611,36 4.051,30 6.219,24 3.247,918 2.688,787 761,385 630,313 
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imobilului 
din strada 
Băiculeşti 
nr.25, Blocul 
E13 
 

37 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din Calea 
GriviŃei nr. 
210, Blocul 
L2 
 

28 S+P+7E+Et. 
tehnic 271,15 1.475,00 2.440,35 1.290,510 1.060,257 302,525 248,548 

38 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Belizarie nr. 
16, Blocul 
10/1, sc. 3 
 

10 S+P+4E 173,60 656,41 1.088,64 644,872 523,704 151,173 122,768 

39 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Veronica 
Micle nr.22, 
Blocul M5, 
sc. B 
 

55 S+P+10E 306,49 2.404,27 3.371,40 1.811,499 1.489,333 424,656 349,133 
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40 

Reabilitare 
termică a 
imobilului 
din strada 
Pajurei nr. 
22, Blocul 
G3 
 

60 S+P+4E+Et. 
tehnic 796,32 2.917,05 4.121,12 2.402,929 1.998,399 563,301 468,470 

  TOTAL     22.945,30 127.783,91 183.204,42 85.994,31 70.944,57 20.159,01 16.631,0
1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiŃii “Consolidare şi reamenajare 

exterioară clădire Anatomie Patologică din cadrul Spitalului 

Clinic de UrgenŃã pentru Copii Grigore Alexandrescu”, situat 
în B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, 

Sector 1, Bucureşti 

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃiea 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 70/2002, actualizatã în 2004, privind administrarea 

unitãŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local; 

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

”i”, coroborate cu  art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 



 

187 
 

 

a administraŃiei  publice locale, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art. 1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiŃii “Consolidare şi reamenajare exterioară 

clădire Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic de 

UrgenŃã pentru Copii Grigore Alexandrescu”, situat în B-dul Iancu 

de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucureşti”, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantã din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrãrilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic, AdministraŃiea Fondului Imobiliar al 

UnitãŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotãrâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 
Nr.: 456 

Dată: 26.11.2009  
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    Anexa nr.1 
             la Hotărârea Consiliului Local   

           nr. 456/26.11.2009 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 

       Ion Brad 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI : 

 “Consolidare şi reamenajare exterioară clădire Anatomie 

Patologică din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃã pentru 

Copii “Grigore Alexandrescu”, situat în Bdul Iancu de 

Hunedoara, Nr. 30-32, Sector 1, Bucureşti 

 

TOTAL INVESTIłIE                 RON               EURO 

cu T.V.A. inclus,                654.072,02         155.731,43 

din care: 

C+M  551.029,50   131.197,50 

                                                1€ = 4,20 lei la data de 01.08.2009 
Nr. 
crt
. 

Obiectiv 
de investiŃii 

Suma necesarã, 
Inclusiv T.V.A. 

(RON) 

Din care: 
2010 

1. Consolidare şi 
reamenajare 

exterioară clădire 
Anatomie Patologică 
din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenłă 

pentru Copii ”Grigore 
Alexandrescu” 

 
        654.072,02   
 
Din care: 551.029,50 

 
             654.072,02                     

 

Durata de execuŃie : 11 luni 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 262/25.09.2007 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

“RefuncŃionalizare-reabilitare Spitalul Clinic de Nefrologie 

Dr. Carol Davila, situat în Calea Griviłei nr. 4, Sector 1, 

Bucureşti” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de AdministraŃiea 

Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

190 
 

 

 Având în vedere prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 70/2002, actualizatã în 2004, privind administrarea 

unitãŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 262/25.09.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii “Consolidare şi 

reamenajare exterioară clărire Anatomie Patologică din cadrul 

Spitalului Clinic de UrgenŃã pentru Copii Grigore Alexandrescu”, 

situat în B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, 

Bucureşti; 

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

”i”, coroborate cu  art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 

a administraŃiei  publice locale, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTÃRĂŞTE : 

 

 Art. 1. Se aprobã modificărea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 262/25.09.2007 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii 

“Refuncłionalizare-reabilitare Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. 

Carol Davila, situat în Calea Griviłei nr. 4, Sector 1, Bucureşti”, 
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conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenŃa 

hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrărilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia 

Management Economic, AdministraŃiea Fondului Imobiliar al 

UnitãŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotãrâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    457 

Dată: 26.11.2009  
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      Anexa nr.1 

             la Hotărârea Consiliului Local   
           nr.457/26.11.2009 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 
       Ion Brad 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI : 

“Refuncłionalizare – reabilitare la Spitalul Clinic de 

Nefrologie Dr. Carol Davila”, situat în Calea GriviŃei, Nr. 4 , 

Sector 1, Bucureşti 

 
INV 
C+M 

 

RON 
19.687.777 
9.737.859 

 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
de investiŃii 

Suma necesarã, 
Inclusiv T.V.A. 

(RON) 

Din care: 
2008 2009 2010 

1. Consolidare – 
reabilitare la 

Spitalul Clinic de 
Nefrologie 

”Dr.Carol Davila” 

 
    19.687.777 
C+M (9.737.859)                    

 
              

350.000 

 
 

9.000.000 

 
 

10.337.777 

Durata de execuŃie : 36 luni
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiŃii „Consolidare, modernizare şi 

refuncŃionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului 

Social de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareşal 
Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

”i”, coroborate cu  art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 

a administraŃiei  publice locale, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiŃii „Consolidare, modernizare şi 

refuncŃionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului Social 

de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareşal Averescu nr. 17, 

Sector 1 Bucureşti conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 Art. 2. FinanŃarea lucrãrilor se va face din fondurile 

bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã 

destinaŃie. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic, DirecŃia InvestiŃii, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 458 

Dată: 26.11.2009 
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Anexa nr.1 
         la Hotărârea Consiliului Local   

           nr. 458/26.11.2009 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

       Ion Brad 

Indicatorii tehnico-economici  

ai obiectivului de investiŃii „ Consolidare, modernizare şi 

refuncŃionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului Social 

de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareşal Averescu nr. 

17, Sector 1, Bucureşti 

 
Nr. 
crt
.  

Obiectiv de investiŃii  Suma 
necesară, 

inclusiv T.V.A. 

Din care : 
C+M, inclusiv 

T.V.A. 
1. „Consolidare, 

modernizare şi 
refuncŃionalizare a 
Pavilionului VI din cadrul 
Complexului Social de 
Servicii Sf. Ecaterina”   

7650 mii lei  7080 mii lei 

Eşalonare investiŃie : 

Anul I 2010: 

INV 2750  mii lei  

C+M  2500 mii lei  

Anul II 2011: 

INV 4900 mii lei 

C+M 4580 mii lei 

Durată de execuŃie: 24  luni  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri 

şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 18/ 2009 a bugetului de stat pe anul 

2009 şi a OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

 Conform art. 19, alin. (1), pct. a) şi b) din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi 

completată; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către 
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consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuŃiilor privind 

aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite 

şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea 

contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art. 81, alin. (2), lit.  

‘’d’’ şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea 215/2001 a 

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1 – Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 în suma de 1.577.270,69 mii 

lei se majorează cu suma de 10.339,46 mii lei devenind 

1.587.610,15 mii lei: 

� Bugetul local în sumă de 1.202.825,80 mii lei se majorează 

cu 1.720,69 mii lei, devenind 1.204.546,49 mii lei, rectificându-

se conform anexei nr.1; 

� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii 

lei, nerectificându-se; 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 29.245,00 mii lei se majorează cu 176,00 
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mii lei devenind 29.421,00 mii lei, rectificându-se conform 

anexei nr.3 ; 

� Bugetul creditelor interne  în valoare de 150.069,14 mii lei, 

se rectifică rămânând  la aceeaşi valoare, conform anexei nr.4; 

� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara 

bugetului local pentru investiŃii în valoare de 172.171,75 mii lei se 

majorează cu 8.442.77 mii lei devenind 180.614,52  mii lei, 

rectificându-se conform anexei nr.5; 
 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.587.610,15 mii 

lei, astfel : 

� Veniturile bugetului local sunt în suma de 1.204.546,49 

mii  lei; 

� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 

mii lei; 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din 

venituri proprii este în valoare 29.421,00  mii lei; 

���� Veniturile din credite interne sunt în valoare de 

150.069,14  mii lei; 

���� Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în 

afara bugetului local pentru investiŃii este în valoare  de 

180.614,52 mii lei; 
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 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.587.610,15 mii lei, după 

cum urmează : 

 

� Bugetul local în sumă de 1.204.546,49 mii lei  se rectifică 

conform anexei nr 1.1, fiind structurat astfel : 

(1)  107.337,13 mii lei pentru AutorităŃi Executive capitolul 

51.02, din care :  55.848,49 mii lei cheltuieli curente, 51.856,00 

mii lei cheltuieli de capital şi – 367,36 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform 

anexei nr 1.1.1 ( 1.1.1.1 ; 1.1.1.2 ; 1.1.1.3 );  

(2) 23.481,60 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale 

capitolul 54.02, din care : 23.477,11 mii lei cheltuieli curente, 

cheltuieli de capital 75,00 mii lei  şi – 70,51 mii lei plăŃi efectuate 

în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se  

conform anexei nr 1.1.2 ( 1.1.2.1 ; 1.1.2.2 ; 1.1.2.3); 

           (3)  24.690,00 mii lei pentru Tranzacşii privind Datoria 

Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli 

curente, nerectificându-se; 

 (4) 344,25 mii lei pentru Apărare NaŃională capitolul 60.02, 

din care : 338,07 mii lei cheltuieli curente şi 6,25 mii lei cheltuieli 

de capital şi -0.07 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, nerectificându-se ; 
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(5)  56.337,00 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă 

NaŃională capitolul 61.02, din care : 56.048,02 mii lei cheltuieli 

curente, 289,00 mii lei cheltuieli de capital şi – 0,02 mii lei plăŃi 

efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, 

rectificându-se conform nr 1.1.3 ( 1.1.3.1 ); 

  (6) 361.288,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ capitolul 65.02 din 

care: 281.831,00 mii lei cheltuieli curente, 79.517,00 mii lei 

cheltuieli de capital şi –60,00 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform 

anexei nr.1.1.4 (1.1.4.1 ; 1.1.4.1.1 ; 1.1.4.1.2 ; 1.1.4.2 ; 1.1.4.2.1 ; 

1.1.4.2.2 ; 1.1.4.2.3 ; 1.1.4.3 ;1.1.4.4); 

  (7) 8.630,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din 

care : cheltuieli curente 8.085,00 mii lei şi 545,00 mii lei cheltuieli 

de capital, rectificându-se conform anexei nr 1.1.5 ( 1.1.5.1 ); 

  (8) 110.347,42 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.02, din care : 108.830,71 mii lei chetuieli curente, 

cheltuieli de capital 1.888,59 mii lei şi –371,88 mii lei plăŃi 

efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, 

rectificându-se conform anexei nr 1.1.6 ( 1.1.6.1 ); 

  (9) 167.910,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.02, din care : 161.237,18 mii lei cheltuieli curente, 

7.464,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi –791,18 mii lei plăŃi 

efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, 
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rectificându-se conform anexei nr 1.1.7 (1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ; 

1.1.7.3 ; 1.1.7.4 ; 1.1.7.5 ; 1.1.7.5.1 ; 1.1.7.5.2 ; 1.1.7.6 ); 

           (10) 130.769,44 mii lei pentru capitolul 70.02  LocuinŃe, 

Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 76.803,00 mii lei 

cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite 

interne şi 41.476,44 mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se 

conform anexei nr 1.1.8 ( 1.1.8.1 ; 1.1.8.2 ; 1.1.8.3 ; 1.1.8.4 ); 

           (11)  149.928,69 mii lei pentru ProtecŃia Mediului capitolul 

74.02, din care : 150.038,68 mii lei cheltuieli curente şi -109,99 

mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul 

curent, rectificându-se conform anexei nr 1.1.9 ( 1.1.9.1); 

           (12) 48.241,96 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, 

din care : 48.291,11 mii lei cheltuieli curente, 5,85 mii lei cheltuieli 

de capital şi – 55,00 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 

1.1.10 ( 1.1.10.1); 

           (13)  15.241,00 mii lei pentru Alte AcŃiuni Economice 

capitolul 87.02, reprezentând cheltuieli curente, nerectificându-se.   

� Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei 

nu se rectifică şi este structurat astfel : 

(1) ) 22.959,00 mii lei pentru AdministraŃiea PieŃelor 

capitolul 70.15.50, din care : 13.613,00 mii lei pentru cheltuieli 

curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne 

şi 9.136,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se. 
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� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii 

în sumă de 29.421,00 mii lei se rectifică conform anexei nr. 3.1 şi 

este strucurat astfel : 

(1) 415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Ordine şi SiguranŃă NaŃională capitolul 61.10, nerectificându-se ; 

(2) 23.736,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.10, din 

care 23.196,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 540,00 mii lei 

pentru cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 

3.1.1 (3.1.1.1 ; 3.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ; 3.1.1.2 ; 3.1.1.2.1 ; 

3.1.1.2.2 ; 3.1.1.2.3 ; 3.1.1.3 ; 3.1.1.4) ; 

(3) 4.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

Asigurări şi asistenŃă socială capitolul 68.10, nerectificându-se ;  

(4) 1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru 

AcŃiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se . 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2009 în sumă 

de 150.069,14 mii lei se rectifică conform anexei nr. 4.1 şi este 

structurat astfel;   

          1.) 56.145,82 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru AutorităŃi executive şi legislative capitolul 51.07, 

nerectificându-se; 

           2.) 7.045,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Spitale Generale capitolul  66.07, se rectifică conform 

anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1); 



 

203 
 

 

           3.) 23.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.07, nerectificându-

se; 

4.) 7.098,09 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, 

rectificându-se conform anexei nr.4.1.2 (4.1.2.1, 4.1.2.2); 

5.) 6.404,60 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru ProtecŃia mediului capitolul 74.07, nerectificându-se; 

           6.) 49.875,63 mii lei reprezentând cheltuieli de capital 

pentru Străzi capitolul 84.07, rectificându-se conform anexei 

nr.4.1.3 (4.1.3.1). 

� Suma din venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara 

bugetului local pentru investiŃii în valoare de 180.614,52 mii 

lei,  se rectifică conform anexei nr. 5.1 şi este repartizată astfel : 

(1) 4.114,38 mii lei pentru AutorităŃi Publice capitolul 

51.11, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.1 (5.1.1.1); 

(2) 2.092,00 mii lei pentru Ordine Publică capitolul 61.11, 

nerectificându-se; 

(3)  8.061,83 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie 

capitolul 67.11, din care : 470,81 mii lei pentru  ÎntreŃinere grădini 

publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement (PS1), 

7.401,02 mii lei pentru Servicii religioase (PS1) şi 190,00 mii lei 

pentru Teatre, rectificându-se conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1 );  
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(4)  82.485,00 mi lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială 

capitolul 68.11, nerectificându-se; 

(5)  81.867,87 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare 

publică capitolul 70.11, din care : 305,13 mii lei Alimentare cu apă 

(PS1), 74,00 mii lei Iluminat Public (PS1) şi 81.488,74 mii lei, Alte 

servicii în domeniul locuinŃelor, serviciilor şi dezvoltării comunale ( 

PS1 ), rectificându-se conform anexei nr.5.1.3 ( 5.1.3.1 ; 5.1.3.2 ; 

5.1.3.2.1; 5.1.3.2.2; 5.1.3.2.2.1; 5.1.3.2.2.2 ); 

(6) 1.191,71 mii lei pentru capitolul 74.11 ProtecŃia 

Mediului, nerectificându-se ; 

(7) 801,73 mii lei pentru capitolul 84.11 Străzi (PS1), 

rectificându-se conform anexei nr.5.1.4 (5.1.4.1 ). 

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de  

523.230,52 mii lei, conform anexei nr. 3, din care: 

- 182.870,86  mii lei – buget local ; 

 - 180.614,52 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli 

evidenŃiate în afara bugetului local pentru investiŃii ; 

- 150.069,14   mii lei  - suma alocată pentru credite interne (BCR)  

- 540,00 mii lei- suma alocată pentru instituŃiile finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii 

-9.136,00  mii lei- suma alocată din venituri proprii (AdministraŃiea 

PieŃelor) ; 
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 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃiea Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1, AdministraŃiea Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman Sector 1, DirecŃia Generală 

de PoliŃie Comunitară Sector 1, DirecŃia de AdministraŃie pentru 

ÎnvăŃământul Preuniversitar  Sector 1, Cantiana Centrală de 

Ajutor Social,  Serviciul  Secretariat General, AudienŃe, precum şi 

serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 459 

Dată: 26.11.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr.242/10.07.2008 privind numirea 

reprezentanłilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile 

de AdministraŃie şi în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea călităŃii instituŃiilor de ÎnvăŃământ preuniversitar 

din sectorul 1 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi patrimoniu a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

242/10.07.2008 privind numirea reprezentanłilor Consiliului Local 

al Sectorului 1 în Consiliile de AdministraŃie şi în Comisiile pentru 
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evaluarea şi asigurarea călităŃii instituŃiilor de ÎnvăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1; 

 łinând seama de adresă doamnei Marinela Adam – 

consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Primăria Sectorului 1 

sub nr. 38290/10.11.2009, precum şi de adresa domnului Ştefan 

Topor – consilier local al Sectorului 1, înregistrată la Primăria 

Sectorului 1 sub.nr. 38559/12.11.2009; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.  Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 – pct. 14 şi pct. 

34 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 242/10.07.2008 

privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Local al Sectorului 1 

în Consiliile de AdministraŃie şi în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea călitaŃII instituŃiilor de ÎnvăŃământ preuniversitar din 

sectorul 1, în sensul înlocuirii doamnei Marinela Adam cu domnul 

Ştefan Topor, în Consiliul de AdministraŃie, precum şi în Comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea călităŃii instituŃiilor de învăŃământ 

preuniversitar din sectorul 1 la Grădiniła nr. 248, situată în Str. 
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Arthur Vârtejeanu nr. 15, respectiv la Grădiniła nr. 248 (fostă 

Grădiniła nr.78), situată în Str.Ostaşilor nr.2. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 242/10.07.2008 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Direcłia de AdministraŃie 

pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, persoanele 

nominalizate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienłe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    460 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea 

componenŃei Comisiei  Sectorului 1 pentru atestarea 

administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-

teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluŃionarea 

contestaŃiilor la examenul de atestare şi  aprobarea 

Regulamentului privind atestarea calităŃii de  administrator 

de imobil, în sensul înlocuirii domnului Andrei Marinescu cu 

domnul Adrian Tănăsescu 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

Direcłia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1 – Serviciul 

Control AsociałII de Proprietari şi Locatari; 

 Luând în considerare Raportul Comisiei pentru 

administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

415/29.10.2009 cu privire la încetarea mandatului de consilier al 

domnului Andrei Marinescu ; 

 Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 416/29.10.2009 cu privire  la validarea mandatului 

de consilier al domnului Adrian Tănăsescu; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenŃei 

Comisiei  Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de 

imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, a 

Comisiei pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare şi  aprobarea Regulamentului privind atestarea calităŃii 

de  administrator de imobil, în sensul înlocuirii domnului Andrei 

Marinescu cu domnul Adrian Tănăsescu ; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1.  Se aprobă modificărea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenŃei 

Comisiei  Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de 
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imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, a 

Comisiei pentru soluŃionarea contestaŃiilor la examenul de 

atestare şi  aprobarea Regulamentului privind atestarea calităŃii 

de  administrator de imobil, în sensul înlocuirii domnului Andrei 

Marinescu cu domnul Adrian Tănăsescu. 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 1, persoana nominalizată la art.1 şi Serviciul 

Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    461 

Dată: 26.11.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

 privind anularea  creanŃelor restante aflate în sold  la data de 

31 decembrie a anului 2009, mai mici sau egale de 10 RON  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 178, alin. (2) şi (3) din 

Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din 

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

cu modificările şi completările ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. DirecŃia Generală de Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 va proceda la anularea creanŃelor restante aflate în 

şold la data de 31 decembrie a anului 2009, creanŃe mai mici sau 

egale cu 10 lei, pe fiecare sursă în parte (impozit clădiri, impozit 

teren, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaŃiilor, taxa pentru 

folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate şi altele). 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Generală de Impozite 

şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienłe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    462 

Dată: 26.11.2009
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Anexei nr. 3 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 421/29.10.2009 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

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

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 571/2004 privind protecŃia 

personalului din autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte 

unităŃi care semnalează încălcări ale legii;   
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 Potrivit prevederilor din Legea 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, 

 În concordanŃă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 421/2009 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii şi Regulamentul  de organizare şi funcŃionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

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

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificărea Anexei nr. 3 a Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 421/29.10.2009 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcŃii  şi Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare ale aparatului de specialitate al 
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Primarului Sectorului, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la 

data adoptării.  

 

 Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 421/29.10.2009 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcŃii  şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare 

ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului rămân 

neschimbate. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, 

DirecŃia Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

Nr.:    463 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa  nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 463/26.11.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

 ŞI FUNCłIONARE 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

CAPITOLUL I - DispoziŃii Generale 

Art. 1 Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

funcŃionează în temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind administraŃiea 

publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea 

condiŃiilor de operativitate şi eficienŃă. 

 Primarul îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică  

coordonează şi conduce aparatul de specialitate şi  serviciile 

publice locale ale Sectorului 1 în condiŃiile prevăzute de art. 61 

alin. (4), (5) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. În exercitarea atribuŃiilor sale, primarul 

emite dispoziŃii care devin executorii după ce sunt aduse la 

cunoştinŃa persoanelor interesate. 

 Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de 

drept al acestuia, care II poate delega atribuŃiile sale, conform 

prevederilor art. 57 din Legea nr. 215/200, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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 AtribuŃiile de ofiŃer de stare civilă şi de autoritate tutelară 

pot fi delegate şi Secretarului Sectorului 1 sau altor funcŃionari 

publici din aparatul de specialitate cu competenŃe în acest 

domeniu, potrivit legii. 

 Noua structură organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului cuprinde 11 DIRECłII, coordonate de câte un 

DIRECTOR EXECUTIV, o DIRECłIE GENERALĂ, coordonată 

de un DIRECTOR GENERAL şi structura de urbanism condusă 

de ARHITECTUL ŞEF, în a căror  subordine  funcŃionează 

servicii şi birouri. 

 DIRECłIA / DIRECłIA GENERALĂ nu va putea avea mai 

puŃin de 15 posturi de execuŃie în subordine, respectiv de 25 de 

posturi de execuŃie în subordine. 

  Directorii Executivi se subordonează primarului şi 

viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigramă. 

Aceştia vor transforma programele şi  strategiile stabilite de 

autorităŃile administraŃiei  publice în sarcini de lucru şi vor asigura 

că acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită 

atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii 

şi birouri. 

CAPITOLUL II - AtribuŃiile personalului cu funcŃia de Director 

Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef 

Art. 2 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 coordonează întreaga structură 

organizatorică şi funcŃională a DirecŃiei, defineşte funcŃiile, 



 

219 
 

 

colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea 

primarului, conform prezentului Regulament. 

Art. 3 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaŃia să întocmească 

rapoartele de specialitate pentru fundamentarea lEgalităŃii şi 

oportunităŃii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 şi să ducă la îndeplinire hotărârile adoptate de 

acestea în limitele de competenŃă. Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 iniŃiate, vor fi prezentate 

SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de 

legalitate, însoŃit de documentaŃia aferentă. 

Art. 4 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef va asigura întocmirea proiectelor, 

dispoziŃiilor Primarului Sectorului 1 şi fundamentarea acestora 

prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul 

de legalitate al Serviciului LegislaŃie, Avizare Contracte . 

Art. 5 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile, 

programele şi acŃiunile serviciilor şi birourilor din subordine 

stabilind totodată  atribuŃii şi sarcini, scadente, subobiective 

raportate la timpul şi resursele de care se dispune. 

Art. 6 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are atribuŃia de a organiza datele 

şi informaŃiile, ca şi circulaŃia acestora în cadrul structurilor 

conduse şi în afara lor. 

Art. 7 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef face propuneri şi participă la  
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concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din 

subordine. 

Art. 8 Personalul cu funcŃia de Director Executiv, Director 

Executiv Adjunct şi Arhitect Şef  are obligaŃia de a stabili, sau, 

după caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea 

prezentului R.O.F., atribuŃii exprese în fişele de post întocmite 

pentru personalul din subordine, potrivit funcŃiei şi pregătirii 

profesionale. 

Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în 

cazul persoanelor nou angajate este deasemenea obligatorie ori 

de câte ori este nevoie. 

Personalul din subordine va fi permanent evaluat în 

scopul perfecŃionării activităŃii profesionale, luând măsuri 

operative sau făcând propuneri  conducerii, conform 

competenŃelor. 

Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative 

de referinŃă în administraŃiea publică locală. 

Art. 9 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile de 

oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1 pentru achiziŃii 

de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de 

către comisia stabilită în acest scop. 

Art. 10 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

vizează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele de 

aprovizionare. 
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Art. 11 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi servicii 

specifice domeniului de activitate al direcŃiei respective. 

Art. 12 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

întocmeşte necesarul de cheltuieli specific direcŃiei pentru 

includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl 

transmite DirecŃiei Management Economic. 

Art. 13 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

solicită prezenŃa reprezentanŃilor DirecŃiei Management Economic 

pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor de 

mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcŃii. 

Art. 14 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

vizează pentru realitate şi oportunitate  toate documentele emise 

de fiecare direcŃie, solicitări care implică angajarea de cheltuieli. 

Art. 15 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

are obligaŃia să soluŃioneze în termenul legal şi în limita 

competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de 

Organizare şi FuncŃionare alte sarcini, potrivit dispoziŃiilor 

conducerii instituŃiei. 

Art. 16 Personalul cu funcŃia de Director Executiv şi Arhitect Şef 

răspunde legal, penal şi administrativ, de la caz la caz, pentru 

neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcŃiei, pentru orice 

abateri de la etică şi  deontologia profesională. 

Art. 17 Şefii compartimentelor vor asigura descărcarea lucrărilor 

în termenul legal în Registrul unic de evidenŃă al Primăriei 

Sectorului 1. 
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CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 

Art. 18 Pentru punerea în aplicare a atribuŃiilor sale confrm 

prevederilor art 61 din Legea 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, primarul beneficiază de un 

aparat de specialitate pe care îl conduce. Aparatul de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 are următoarea structură organizatorică 

SERVICIUL CABINET PRIMAR 

SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR 

SERVICIUL CONTROL INTERN 

SERVICIUL SPAłII CU ALTĂ DESTINAłIE DECÂT CEA DE 

LOCUINłE 

BIROUL EVIDENłĂ ELECTORALĂ 

SERVICIUL PREVENIRE ŞI PROTECłIE  

DIRECłIA RESURSE UMANE 

- Serviciul Resurse Umane  

- Serviciul Dezvoltare InstituŃională 

ARHITECT ŞEF 

- Serviciul Reglementari Urbanistice 

- Serviciul AutorizaŃii de Construire  Clasa B 

- Biroul Branşamente 

- Serviciul Publicitate şi Autorizări 

- Serviciul Informare În Domeniul  Urbanismului 

- Serviciul AutorizaŃii De Construire Clasa A 

- Biroul Arhivă Urbanism şi AutorizaŃii de Construire 

 - Serviciul Avize, Acorduri şi AutorizaŃii 
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DIRECłIA MANAGEMENT ECONOMIC 

             - Biroul Patrimoniu 

             - Biroul Calitatea Serviciilor  

- Director executiv adjunct   

            - Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 

            - Serviciul Contabilitate  

            - Serviciul Financiar 

            - Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-Economică 

DIRECłIA COMUNICARE ŞI  RELAłII PUBLICE 

              - Serviciul Imagine, Cultură, Presă 

              - Serviciul Registratură, RelaŃii cu Publicul 

              - Serviciul Informatică 

              - Serviciul Promovare ActivităŃi Cultural-Sportive 

pentru Tineret 

DIRECłIA RELAłII INTERNAłIONALE ŞI COOPERARE 

EXTERNĂ 

 - Serviciul RelaŃii InternaŃionale 

 - Serviciul Dezvoltare Regionala Derulare Programe 

Europene 

 - Serviciul Protocol 

DIRECłIA AUDIT PUBLIC INTERN 

             -Serviciul Audit Aparat propriu 

             -Serviciul Audit InstituŃii Subordonate 

DIRECłIA INVESTIłII 

- Serviciul AchiziŃii Publice.  

  - Serviciul Urmărire şi Derulare Servicii 

 - Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări 
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             - Biroul Reabilitare Termică Şi  Energii Alternative 

 DIRECłIA  UTILITĂłI PUBLICE 

- Serviciul  Libera IniŃiativă şi ActivităŃi Comerciale 

- Serviciul Fond Imobiliar 

- Biroul Administrare Fond Imobiliar 

- Serviciul Aprovizionare şi Administrativ 

 - Serviciul EficienŃă Energetică, Mediu şi Servicii Publice de 

Salubrizare   

DIRECłIA JURIDICĂ 

  - Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic 

- Director executiv adjunct   

             - Serviciul LegislaŃie, Avizare, Contracte 

DIRECłIA FOND FUNCIAR, CADASTRU, REGISTRU AGRICOL  

            - Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

            - Biroul Cadastru 

DIRECłIA GENERALĂ PUBLICĂ DE EVIDENłĂ A 

PERSOANELOR 

DirecŃia Stare Civilă 

Serviciul Înregistrări Acte de Stare Civilă 

Biroul Înregistrări Acte de Naştere 

Biroul Înregistrări Acte de Căsătorie 

Birou Înregistrări Acte de Decese 

Birou Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice Sau Oficiile 

Consulare De Carieră Ale României 

Biroul Registratura Şi RelaŃii Cu Publicul 

Biroul  CorespondenŃa,Rectificări Şi Înscrieri MenŃiuni În 

Străinătate 
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Biroul Transcrieri Certificate Înregistrate La AutorităŃile 

Administrative Locale Din Străinătate 

Biroul Arhivă,MenŃiuni Şi Informatică 

DirecŃia Evidenta Persoanei 

Serviciul De EvidenŃa Persoanelor 

Biroul 1 EvidenŃa Persoanelor 

Compartimentul 1 

Biroul 2 EvidenŃa Persoanelor 

Compartimentul 2 

Compartimentul 3 

Biroul 3 EvidenŃa Persoanelor 

Compartimentul 4 

Biroul 4 EvidenŃa Persoanelor 

Compartimentul 5 

Compartimentul 6 

Biroul 5 EvidenŃa Persoanelor 

Compartimentul 7 

Compartimentul 8 

Biroul Dispecerat 

Serviciul  Îndrumare,Sprijin Şi Control Pe Linie De EvidenŃa 

Persoanelor 

Birou Informatică 

Birou Analiză-Sinteză,Secretariat Şi RelaŃiile Cu Publicul 

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL, AUDIENłE 

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ 

Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordonează, 

supraveghează şi controlează  activitatea aparatului de 
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specialitate şi a tuturor instituŃiilor/serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Local Sector 1. 

Art. 20 AtribuŃiile specifice Administratorului Public înfiinŃat în 

conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei  publice locale, cu  modificările şi completările 

ulterioare,  sunt stabilite de primar şi aprobate de Consiliul Local 

al Sectorului 1.  

Art. 21 VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, 

structurile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

conform delegării de competenŃă şi are în subordine directă 

serviciul care îl deserveşte. 

Art. 22 SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în 

conformitate cu prevederile art. 117 din Legeanr. 215/2001 

republicată,  cu  modificările şi completările ulterioare , 

următoarele structuri : 

- Serviciul Secretariat General, AudienŃe 

- Serviciul Autoritate Tutelară 

- Directia Juridică 

- Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic 

                 - Director executiv adjunct   

                        - Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 

- Directia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol 

                  - Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

                 - Biroul Cadastru 

             - Directia Generală Publică de Evidenta a Persoanelor 

                          - Directia Stare Civilă 

              SECRETARUL are următoarele atribuŃii specifice : 
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- avizează, pentru legalitate, dispoziŃiile primarului şi  

contrasemnează hotărârile consiliului local, 

- avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale 

consiliului local, 

- participă la şedinŃele consiliului local, 

- asigură gestionarea procedurilor administrative privind 

relaŃia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi 

prefect;. 

- organizează arhivă şi evidenŃa statistică a hotărârilor 

consiliului local şi a dispoziŃiilor primarului. 

- asigură transparenŃa şi comunicarea către autorităŃile, 

instituŃiile publice şi persoanele interesate a informaŃiilor de 

interes public, în condiŃiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaŃiile de interes public, 

- asigură procedurile de convocare a consiliului local şi 

efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, 

întocmirea procesului verbal al şedinŃelor consiliului local  şi 

redactează hotărârile consiliului local, pregăteşte lucrările supuse 

dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia 

- asigura secretariatul comisiei de vânzare a spaŃiilor 

comerciale proprietate de stat, în conformitate cu prevederile 

Legii 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate 

privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 

administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, precum 

şi a celor aflate în patrimonial regiilor autonome de interes local,  

- asigură secretariatului  comisiei de vânzare a spaŃiilor 

proprietate privată a statului sau a unităŃilor administrativ-
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teritoriale cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a 

spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008, 

- asigură secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii 

18/1991 privind fondul funciar, 

- asigură preşedinŃia comisiei de protecŃia copilului, în 

conformitate cu HG 1437/2004 

- semnează certifcatele de urbanism şi autorizaŃiile de 

construire/desfiinŃare, conform Legii 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, 

- asigură coordonarea direcŃiilor, serviciilor şi 

compartimentelor aflate în subordinea sa, în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1, 

- coordonează, îndruma, controlează activitatea privind 

registrul agricol şi semnează documentele specifice, în 

conformitate cu OG nr. 28/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- alte atribuŃii prevăzute de lege sau însărcinări date de 

consiliul local sau de primar 

- corespondează cu celelalte servicii din cadrul instituŃiei în 

vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul 

instanŃelor 

- are obligaŃia de a restitui actele ce i-au fost încredinŃate în 

exercitarea atribuŃiilor sale. 

- are obligaŃia de a păstra secretul profesional cu privire la 

toate activităŃile sale. 
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 În perioadele în care este  absent din instituŃie, în condiŃiile 

legii, deleagă executarea atribuŃiilor funcŃionale Directorului 

executiv al  DirecŃiei Juridice, înlocuitorului legal al acestuia sau 

Şefului Serviciului Contencios, Administrativ, Juridic ori Şefului 

Serviciului LegislaŃie, Avizare Contracte. 

 

CAPITOLUL IV - AtribuŃiile compartimentelor aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 

Art. 23 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Primar sunt următoarele : 

- urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 

1 şi administraŃiea publică centrală, dintre Primăria sectorului 1 şi 

alte autorităŃi publice locale, judeŃene, municipale, orăşeneşti şi 

comunale; 

- asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor deosebite; 

- Colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatui de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- Implementarea acquis-ului comunitar în administraŃiea publică 

locală a sectorului 1; 

- monitorizează aplicarea reformei administrative şi a 

performanŃei operaŃionale în cadrul Primăriei sectorului 1; 

- asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei primarului; 

- urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită pe 

numele Primarului; 

- urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor 

Consiliului Local şi ale dispoziŃiilor primarului sectorului 1; 
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- se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 

1 în legătură cu modul în care personalul cu funcŃie de conducere 

(şef direcŃie, serviciu, birou) realizează perfecŃionarea pregătirii 

profesionale a subordonaŃilor, cum se preocupă pentru păstrarea 

patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la 

minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea 

securităŃii materialelor cu conŃinut secret şi contracararea 

scurgerii informaŃiilor vizând aceste materiale; 

Art. 24 AtribuŃiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt 

următoarele: 

- colaborează cu Serviciul Cabinet Primar; 

- asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor competente; 

- asigură evidenŃa şi dactilografierea corespondenŃei 

viceprimarului; 

- urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa sosită 

pe numele viceprimarului ; 

- urmăreşte modul în care s-au îndeplinit sarcinile trasate de 

viceprimar, conform competenŃelor delegate ; 

- se documentează, în vederea informării viceprimarului în 

legătură cu modul în care personalul din serviciile subordonate 

aflate în competenŃa sa, realizează perfecŃionarea pregătirii în 

scopul creşterii performanŃelor profesionale, cum se preocupă 

pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei, a dotărilor acesteia şi 

pentru reducerea la minim a cheltuielilor materiale, precum şi 

pentru asigurarea materialelor cu conŃinut secret şi contracararea 



 

231 
 

 

scurgerii informaŃiilor cu acest caracter  cuprinse în materialele 

redactate. 

Art. 25 AtribuŃiile Serviciului Control Intern sunt următoarele : 

- asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituŃiei Primăriei 

Sectorului 1, evaluarea sistematica şi menŃinerea, la un nivel 

considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, 

programelor, proiectelor sau operaŃiunilor specifice 

compartimentelor aparatului propriu al Primăriei Sectorului 1; 

- urmăreşte şi controlează modul în care sunt duse la îndeplinire 

prevederile tuturor actelor normative emise de autorităŃile statului, 

a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1, precum şi a dispoziŃiilor 

emise de Primarul Sectorului 1, de către toate departamentele; 

- urmăreşte respectarea legii, a tuturor actelor normative emise 

de autorităŃile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1, 

precum şi a dispoziŃiilor emise de Primarul Sectorului 1 ; 

- supraveghează respectarea regulilor competentei în regim de 

drept administrativ ce revine personalului de conducere şi de 

execuŃie din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, a cunoaşterii şi înŃelegerii de către acesta 

a importanŃei şi rolului controlului intern; 

- stabileşte obiectivele specifice controlului intern, astfel încât 

acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate 

misiunii Primăriei Sectorului 1 şi obiectivelor de ansamblu ale 

instituŃiei; 



 

232 
 

 

- asigură o atitudine cooperantă a personalului cu funcŃii de 

conducere şi de execuŃie, cărora le revine obligaŃia să sprijine 

efectiv controlul intern şi să răspundă în orice moment solicitărilor 

conducerii ; 

- controlează modul de aplicare a strategiilor şi de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu specifice fiecărui departament; 

- supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, 

a atribuŃiilor compartimentelor aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1, stabilite în concordanŃă cu propria lor 

misiune, în condiŃii de legalitate, eficienta, eficacitate şi 

economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva 

pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;  

- asigură supravegherea continuă, de către personalul de 

conducere, a tuturor activităŃilor specifice compartimentelor 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi acŃionează 

corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată 

realizarea unor activităŃi în mod neeconomic, ineficace sau 

ineficient ori cu încălcarea principiului lEgalităŃii şi oportunităŃii 

operaŃiunilor şi actelor administrative; 

- asigură întocmirea şi actualizarea unor baze de date şi 

informaŃii financiare şi de conducere, precum şi a unor rapoarte 

periodice privind dezvoltarea şi întreŃinerea unor sisteme şi 

proceduri de informare publica adecvată, în condiŃiile legii;  

- elaborează planul anual de acŃiuni aprobat de către Primarul 

Sectorului 1; 

- efectuează acŃiuni de control în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 şi la nivelul instituŃiilor publice aflate sub 
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autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1, atât în baza planului 

anual de acŃiuni cât şi din dispoziŃia Primarului Sectorului 1; 

- întocmeşte rapoarte de control intern, note şi informări cu privire 

la aspectele controlate; 

- Ńine sub strictă evidenŃa dosarele întocmite în urma controalelor 

efectuate şi răspunde direct de confidenŃialitatea lor; 

- urmăreşte înregistrarea şi păstrarea, în condiŃiile legii, în mod 

adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu 

promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

operaŃiunile şi evenimente semnificative vor fi înregistrate 

deîndată şi în mod corect; accesarea resurselor şi documentelor 

se va realiza numai de către persoane îndreptăŃite şi 

responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiŃiile 

legii ;  

- formulează propuneri de optimizare a activităŃii administrative şi 

management al sectoarelor controlate şi, după aprobarea lor de 

către conducătorul instituŃiei, verifica modul în care acestea sunt 

duse la îndeplinire. În situaŃia în care acestea nu sunt duse la 

îndeplinire va informa conducătorul instituŃiei pentru luarea 

deciziilor ce se impun; 

- verifică, controlează şi analizează sesizările cu privire la 

nereguli de comportament ale angajaŃilor fata de alŃi angajaŃi, ale 

angajaŃilor faŃă de cetăŃenii aflaŃi în relaŃii cu Primăria Sectorului 

1, ale angajaŃilor faŃă de persoane cu funcŃii ierarhic superioare, 

numai din dispoziŃia Primarului. 

- primeşte formularul de constatare şi raportare a iregularităŃilor 

întocmit de către compartimentul de audit public intern al 
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instituŃiei, în condiŃiile legii, în cazul identificării unor iregularităŃi 

sau posibile prejudicii; 

- analizează situaŃia raportată în urma controlului de audit 

efectuat, propune măsuri de soluŃionare a iregularităŃilor 

constatate şi le supune spre aprobare conducătorului instituŃiei;  

- urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în 

cauza şi monitorizează rezultatele obŃinute în urma punerii în 

executare a acestora; 

- asigura separarea atribuŃiilor privind efectuarea de operaŃiuni 

între persoane, astfel încât atribuŃiile de aprobare, control şi 

înregistrare să fie încredinŃate, într-o măsură adecvată, unor 

persoane diferite, special împuternicite în acest sens. 

Art. 26 AtribuŃiile Serviciului SpaŃii cu  Altă DestinaŃie decât 

cea de LocuinŃă sunt următoarele : 

- Întocmirea documentaŃiei necesară comisiei constituită în 

temeiul Legii nr. 550/2002 în vederea vânzării spaŃiilor comerciale 

sau de prestări de servicii; 

- łine evidenŃa cererilor de cumpărare a spaŃiilor comerciale; 

- Asigură informarea şi îndrumarea persoanelor care au depus 

cereri de cumpărare a spaŃiilor comerciale, despre documentele 

necesare completării dosarului de cumpărare, precum şi despre 

regulile de vânzare a spaŃiilor comerciale prin metoda negocierii 

directe, prevăzută de Legea nr. 550/2002; 

- Verificarea documentelor care compun dosarele de 

cumpărare a spaŃiilor comerciale depuse la Primăria Sectorului 1, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002; 
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- Identifică spaŃiile comerciale, notificate în temeiul Legii nr. 

10/20001, pentru care procedurile de vânzare sunt suspendate 

de drept până la soluŃionarea procedurilor de restituire prevăzute 

de Legea nr. 10/2001; Verifică dacă s-au soluŃionat notificările, pe 

site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti şi dacă sunt procese pe 

rol, privind spaŃiul comercial; 

- Informează petentul asupra modalităŃilor de cumpărare a 

spaŃiului comercial şi a documentelor necesare prezentării la 

negociere; asupra interdicŃiei de înstrăinare a spaŃiului comercial 

timp de 3 ani de la data dobândirii- care va fi menŃionată în 

contractul de vânzare-cumpărare şi înscrisă în cartea funciară; 

- Transmite Serviciului Financiar o copie a procesului verbal de 

negociere directă a preŃului de vânzare a spaŃiului comercial, 

necesar pentru verificarea contractului de vânzare cumpărare; 

- Transmite dosarul de cumpărare a spaŃiului comercial, 

Serviciului LegislaŃie Avizare Contracte,  pentru verificarea 

acestuia şi avizarea contractului de vânzare-cumpărare; 

- Transmite copii după contractul de vânzare cumpărare 

Serviciului Financiar, AdministraŃiei  Fondului Imobiliar; 

- Întocmeşte răspunsuri la petiŃiile înregistrate la Registratură 

Primăriei Sectorului 1, repartizate serviciului şi asigură 

transmiterea acestora prin poştă; 

- Asigură întocmirea şi transmiterea raportului privind stadiul 

vânzării spaŃiilor comerciale către Prefectura Municipiului 

Bucureşti, raport lunar; 

- Asigură înregistrarea în registrul serviciului a petiŃiilor 

repartizate, a adreselor comisiei, deciziilor comisiei, proceselor 
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verbale de şedinŃă ale comisiei, proceselor verbale de negociere 

a preŃului de vânzare a spaŃiilor comerciale; 

- łine evidenŃa spaŃiilor comerciale, care au fost vândute prin 

metoda negocierii directe; 

- Asigură arhivarea documentelor din cadrul serviciului. 

Art. 27 DirecŃia Resurse Umane  are următoarea structura 

organizatorică: 

- Serviciului Resurse Umane ; 

- Serviciului Dezvoltare InstituŃională. 

Art. 28 AtribuŃiile Serviciului Resurse Umane sunt: 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale prin concurs; 

- organizează conform legislaŃiei în vigoare concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 şi verifică îndeplinirea de către participanŃi 

a condiŃiilor prevăzute de lege; 

- urmăreşte respectarea lEgalităŃii privind angajarea şi 

acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaŃia muncii pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 şi pregăteşte documentaŃia necesară în vederea 

supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a 

organigramei de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului de Ordine 
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Interioară şi al altor instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări  a 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi a 

structurii  organizatorice; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării statului de 

funcŃii a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi a fiselor de evaluare pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmăreşte 

corelarea acestora cu atribuŃiile din Regulamentul de Organizare 

şi FuncŃionare; 

- răspunde de aplicarea corectă a legislaŃiei de salarizare 

(salariul de bază, indemnizaŃii de conducere, salariu de merit, 

premii) în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- solicita avizele precum şi puncte de vedere de la Ministerul 

Muncii şi SolidarităŃii Sociale, Ministerul AdministraŃiei  şi 

Internelor, Ministerul FinanŃelor Publice şi AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor 

legale în domeniul salarizării; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale 

şi a celor lunare din fondul de premiere; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificărea 

organigramelor, statelor de funcŃii şi Regulamentelor de 

Organizare şi FuncŃionare ale serviciilor şi instituŃiilor publice din 

subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie; 

- întocmeşte documentaŃiile necesare pentru numirea şi 

eliberarea din funcŃie a directorilor serviciilor şi instituŃiilor publice 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 şi le supune spre 

aprobare Consiliului Local; 
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- răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcŃii şi 

specialităŃi pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi; 

- controlează respectarea disciplinei muncii; 

- răspunde de organizarea şi Ńinerea la zi a evidenŃei personalului 

din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al 

personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

- întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi definitivare în 

funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de muncă; 

- răspunde de organizarea, potrivit legii, a Comisiei de 

disciplină şi Comisiei Paritare; 

- întocmeşte şi eliberează legitimaŃii de serviciu; 

- răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi conflictelor 

de muncă care revin în competenŃa serviciului; 

- răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a 

suplimentelor; 

- Ńine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi operează în 

acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, 

promovări în funcŃii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc.; 

- Ńine gestiunea dosarelor profesionale pentru personalul din 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

- eliberează adeverinŃe privind calitatea de salariat la cerere; 
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- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de 

personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1; 

- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare pe 

linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi 

serviciilor publice locale subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

- stabileşte criteriile şi condiŃiile pentru acordarea premiilor; 

- verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu ; 

- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de 

personal a instituŃiilor subordonate Consiliului Local 

- propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi 

redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 

1 privind modificările apărute în cadrul instituŃiilor subordonate 

Consiliului Local şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- raportări privind angajaŃii cu contract individual de munca din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti Sector 1; 

- arhivează şi înregistrează toate documentele emise la nivelul 

serviciului. 

Art. 29 AtribuŃiile Serviciului Dezvoltare InstituŃională sunt 

următoarele: 

- elaborează strategii şi proceduri de lucru; 

- stabileşte metodologia de implementare a normelor europene 

în domeniul instruirii şi perfecŃionării pregătirii personalului; 



 

240 
 

 

- întocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod 

activ şi stabileşte necesarul pe DirecŃii, Servicii, Birouri şi 

avansează propuneri în acest sens formatorilor; 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire 

profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu ; întocmeşte 

împreună cu DirecŃia Management Economic referatele în baza 

cărora salariaŃii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire 

profesională ; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal 

din aparatul propriu; 

- solicita avize şi puncte de vedere de la Ministerul Muncii şi 

SolidarităŃii Sociale, Ministerul AdministraŃiei  şi Internelor, 

Ministerul FinanŃelor Publice şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul 

perfecŃionării pregătirii profesionale ale angajaŃilor din aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 şi al instituŃiilor din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1; 

- întocmeşte documentaŃia privind plata orelor suplimentare 

prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din 

aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmăreşte 

încadrarea în plafonul prevăzut de lege; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal 

din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 ; 

- controlează respectarea disciplinei muncii; 

- Ńine evidenŃa condicilor de prezenŃă şi a registrelor de 

deplasări în teren, urmăreşte prezenŃa la serviciu a angajaŃilor; 
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- întocmeşte dispoziŃii de angajare, promovare şi definitivare în 

funcŃii, de sancŃionare şi încetare a contractului de muncă; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a 

concediilor fără plată şi a sancŃiunilor; 

- răspunde de rezolvarea reclamaŃiilor, sesizărilor şi conflictelor 

de muncă care revin în competenŃa serviciului; 

- eliberează adeverinŃe privind calitatea de salariat la cerere; 

- rezolvă sesizări şi reclamaŃii referitoare la activitatea de 

personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1; 

- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare pe 

linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi 

serviciilor publice locale subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

- verifică şi sprijină lucrările legate de încadrarea, promovarea, 

definitivarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu ; 

- stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a 

personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

în conformitate cu recomandările U.E.; 

- arhivează şi înregistrează toate documentele emise la nivelul 

serviciului. 

Art. 30 AtribuŃiile Serviciului de Prevenire şi ProtecŃie   sunt 

următoarele : 

- identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare 

componentă a sistemului de munca , respectiv executant, sarcini 

de muncă, mijloace de muncă , echipamente de muncă şi mediul 

de muncă pe locuri de munca/posturi de lucru;  
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- elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecŃie;  

- elaborarea de instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau 

aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în munca 

Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale unităŃii 

/întreprinderii ,precum şi ale locurilor de munca/posturilor de 

lucru; 

- propunerea atribuŃiilor şi răspunderilor în domeniul securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcŃiilor 

exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului;  

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toŃi lucrătorii a 

măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecŃie, precum şi 

a atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce le revin în domeniul securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă, stabilite prin fişa postului;  

- întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter tehnic 

de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă;  

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea 

periodicităŃii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea 

informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 

în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a 

informaŃiilor primite;  

- elaborarea programului de instruire - testare la nivelul 

întreprinderii şi/sau unităŃii;  

- asigurarea întocmirii planului de acŃiune în caz de pericol grav 

şi iminent şi asigurarea că toŃi lucrătorii să fie instruiŃi pentru 

aplicarea lui;  
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- evidenŃă zonelor cu risc ridicat şi specific; 

- stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi 

sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi 

amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

971/2006 privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;  

- evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia 

specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;  

- evidenŃa posturilor de lucru care necesită examene medicale 

suplimentare;  

- evidenŃa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului 

de medicină muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/său control 

psihologic periodic;  

- monitorizarea funcŃionării sistemelor şi dispozitivelor de 

protecŃie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a 

instalaŃiilor de ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul 

noxelor în mediul de muncă;  

- verificarea stării de funcŃionare a sistemelor de alarmare, 

avertizare, semnalizare de urgenŃă, precum şi a sistemelor de 

siguranŃă;  

- informarea angajatorului, în scris, asupra deficienŃelor 

constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi 

propunerea de măsuri de prevenire şi protecŃie;  

- întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile 

guvernului emise în temeiul art.51, alin (1), lit b) din lege, inclusiv 

cele referitoare la vibraŃii şi zgomot; 
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- evidenŃa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările 

periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale 

echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane 

competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 

1.146/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 

muncă;  

- identificarea echipamentelor individuale de protecŃie necesare 

pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea 

necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de 

protecŃie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1.048/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale 

de protecŃie la locul de muncă;  

- urmărirea întreŃinerii, manipulării şi depozitării adecvate a 

echipamentelor individuale de protecŃie şi a înlocuirii lor la 

termenele stabilite, precum şi în celelalte situaŃii prevăzute de 

Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;  

- participarea la cercetarea evenimentelor conform 

competentelor;  

- întocmirea evidenŃelor evenimentelor;  

- elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite 

de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate;  

- urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de 

muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor;  
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- colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanŃii lucrătorilor, 

serviciile externe de prevenire şi protecŃie, medicul de medicină 

muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecŃie;  

- colaborarea cu lucrătorii desemnaŃi/serviciile interne /serviciile 

externe ai/ale altor angajatori, în situaŃia în care mai mulŃi 

angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;  

- urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de 

protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare;  

- propunerea de sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători, pe 

criteriul îndeplinirii atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 

muncă;  

- propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în 

muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alŃi 

angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  

- întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru des-

făşurarea acestor activităŃi. 

Art. 31 AtribuŃiile Biroului EvidenŃă Electorală  sunt următoarele 

- întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la alegătorii 

Sectorului 1 pe baza comunicărilor primite de la DirecŃiile de 

Stare Civilă ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, DirecŃiile de 

Stare Civilă ale primăriilor din Ńară, DirecŃia Generală de Evidenta 

a Persoanelor sector 1, Judecătorii şi Ministerul de JustiŃie, 

Inspectoratul NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor; 

- menŃine evidenŃa comunicărilor pe categorii: decedaŃii, 

interzişi, mutaŃi, într-un regim special; 

- actualizează permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1; 
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-  colaborează cu DirecŃia Generală de EvidenŃa ProprietăŃii  - 

Serviciul Nomenclatura Urbană pentru comunicarea rapidă a 

schimbării, modificării denumirilor de străzi, precum şi înfiinŃarea 

de noi artere; 

- propune delimitarea secŃiilor de votare conform legislaŃiei în 

vigoare; 

- colaborează cu Central NaŃional de Administrare a Bazelor de 

Date privind EvidenŃa Persoanelor din cadrul Ministerului 

AdministraŃiei  şi Internelor pentru  întocmirea listelor electorale 

permanente. 

- efectuează operaŃiuni tehnico-administrative legate de 

desfăşurarea alegerilor; 

- stabileşte necesarul de cheltuieli legate de desfăşurarea 

alegerilor în vederea comenzilor; 

- colaborează în timpul campaniei electorale cu toate partidele 

politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului 

electoral; 

- efectuează înscrieri pentru preşedinŃii/locŃiitori ai secŃiilor de 

votare în perioada electorală, 

- colaborează cu cetăŃenii Sectorului 1 în vederea identificării 

înscrierilor greşite sau omisiunilor din listele electorale; 

- acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei 

publice pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale; 

- menŃine legătura cu serviciile sau birouriile electorale din 

cadrul Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti; 
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- colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă, 

Prefectua, Biroul Electoral Central, Biroul Electoral de Sector al 

Municipiului Bucureşti; 

- propune stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral ; 

-  asigură furnizarea informaŃiilor de interes public în limita 

competentelor legale ;  

- întocmeşte şi actualizează listele electorale speciale în 

vederea aprobării acestora de către conducerea institułiei ; 

- colaborează cu DirecŃia pentru Imigrări a Municipiului 

Bucureşti în vederea întocmirii listei electorale complementare ; 

- asigură afişarea delimitării secŃiilor de votare cât şi a locurilor 

pentru afişaj electoral ; 

- inventariază materialele utilizate pentru desfăşurarea 

alegerilor ; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau însărcinări 

date de şefii ierarhici ;  

Art. 32  Arhitectul Şef  coordonează următoarele structuri : 

             - Serviciul Reglementări Urbanistice 

             - Serviciul Urbanism şi AutorizaŃii de Construire pentru 

ConstrucŃii Clasa A  

             - Serviciul Urbanism şi AutorizaŃii de Construire pentru 

ConstrucŃii Clasa B 

             - Serviciul Informare Urbanistică 

             - Serviciul Publicitate şi Autorizări 

             - Biroul Branşamente 

             - Biroul Arhivă Urbanism şi AutorizaŃii de Construire 

             - Serviciul Avize, Acorduri şi AutorizaŃii 
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Art. 33  AtribuŃiile Serviciului Reglementări Urbanistice sunt 

următoarele:  

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 

demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 

sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 

supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 

urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente. 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor întocmeşte 

corespondenŃa: 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se 

precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 

construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 

- program cu publicul: 

- verificare documentaŃii, 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 

inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 

- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi certificatele 

de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de 

DirecŃia de Statistică M.L.P.T.L şi l.C.M.B. 
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- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 

privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1 şi 

transmiterea lunară către DirecŃia InspecŃie a copiilor începerilor 

de lucrări înregistrate la DirecŃia Urbanism şi a copiilor 

autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare prelungite în cadrul 

DirecŃiei. 

- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire. 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea 

obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la 

întocmirea certificatelor de urbanism. 

-întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect 

Şef. 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa şi 

eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului. 

- verificare documentaŃii de urbanism - PUZ, PUD - (intrate în 

serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al 

respectării legislaŃiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG ; 

- întocmire avize tehnice şi referate de înaintare spre abrobare,  
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- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică în vederea 

completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în vederea 

aprobării. 

- colaborează cu elaboratorii documentaŃiilor de urbanism pe 

parcursul avizării-aprobării acestora. 

- programează şi prezintă spre consultare,  avizare Comisiei 

Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT), 

documentaŃiile de urbanism în faza de proiect; 

- arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate ale documentaŃiei din 

arhiva serviciului. 

- organizează şi Ńine secretariatul CTUAT; 

-redactează şi emite avizele de urbanism ; 

- înaintează spre avizare "Comisiei de Administrare a Domeniului 

Public de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător" documentaŃiile 

de urbanism avizate tehnic; 

- întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul 

Local Sector 1, în vederea aprobării documentaŃiilor de urbanism; 

- susŃine în comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de 

hotărâre înaintate spre avizare acestora ; 

- emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării în zone 

urbanistice a unor amplasamente ; 30-colaborează cu alte servicii 

din Primăria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de 

avizare a documentaŃiilor de urbanism; 
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- participă la diverse comisii din cadrul P.M.B., la solicitarea 

acestora, în vederea susŃinerii documentaŃiilor de urbanism 

avizate tehnic în cadrul serviciului; 

- transmite Serviciului DocumentaŃii de Urbanism - DGUAT - 

PMB, documentaŃiile aprobate; 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef. 

- consultări cu proiectanŃii elaboratori de documentaŃii de 

urbanism în conformitate cu recomandările U.E. 

Art. 34  AtribuŃiile Serviciului Informare Urbanistică sunt 

următoarele: 

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 

demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 

sectorului 1; 

- întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 

supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 

urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1; 

- întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente; 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor întocmeşte 

corespondenŃa; 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi; 

- eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care 

se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările 

de construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1; 
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- program cu publicul; 

- verificare documentaŃii; 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi 

autorizaŃii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare; 

- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi 

certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, 

solicitate de DirecŃia de Statistică M.L.P.T.L şi l.C.M.B; 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării 

sesizărilor privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza 

sectorului 1; 

- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire; 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în 

vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 

necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; 

- întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi 

Arhitect Şef; 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică în 

vederea completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în 

vederea aprobării; 

-  
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- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef. 

Art. 35  AtribuŃiile Serviciului Urbanism şi AutorizaŃii de 

Construire pentru ConstrucŃii Clasa „A” sunt următoarele: 

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 

demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 

sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 

supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 

urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1. 

- întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente. 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, respectiv întocmitor ; 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se 

precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 

construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 

- program cu publicul: 

- verificare documentaŃii, 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaŃii 

inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare. 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării sesizărilor 

privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza sectorului 1. 
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-colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire. 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în vederea 

obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la 

întocmirea certificatelor de urbanism. 

- întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect 

Şef. 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică în vederea 

completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în vederea 

aprobării. 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef. 

Art. 36 AtribuŃiile Serviciului Urbanism şi AutorizaŃii de 

Construire pentru ConstrucŃii Clasa „B” sunt următoarele: 

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaŃiile 

pentru: 

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi 

demolare pentru: construcŃii şi amenajări urbanistice din cadrul 

sectorului 1; 

- întocmeşte autorizaŃii de construire imobile noi, consolidări, 

supraetajări, recompartimentări interioare, construcŃii şi amenajări 

urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1; 
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- întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare construcŃii existente; 

- autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, respectiv întocmitor; 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi; 

- eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care 

se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările 

de construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1; 

- program cu publicul; 

- verificare documentaŃii; 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi 

autorizaŃii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare; 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării 

sesizărilor privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza 

sectorului 1; 

- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire; 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în 

vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 

necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; 

- întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi 

Arhitect Şef; 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 
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documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

- eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică în 

vederea completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în 

vederea aprobării; 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef. 

Art. 37  AtribuŃiile Birou Branşamente sunt următoarele: 

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează 

documentaŃiile pentru: 

•••• certificate de urbanism pentru lucrări de extinderi reŃele de 

utilităŃi pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi 

racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi şi 

construcŃii aferente, aflate pe teritoriul sectorului 1, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

•••• autorizaŃii de construire pentru lucrări de extinderi reŃele de 

utilităŃi pe artere de importanŃă secundară, branşamente şi 

racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaŃii străzi şi 

construcŃii aferente, aflate pe teritoriul sectorului 1,, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

•••• întocmeşte şi prelungeşte certificate de urbanism pentru 

utilităŃi (electrică, apa-canal, gaze, telefonie, internet, netcity, 

RADET, etc. ), conform competenŃelor legale în vigoare ; 

•••• întocmeşte şi prelungeşte autorizaŃii de construire pentru 

utilităŃi (electrică, apa-canal, gaze, telefonie, internet, Netcity, 

RADET, etc. ), conform competenŃelor legale în vigoare ; 

•••• întocmeşte şi prelungeşte certificate de urbanism şi  

autorizaŃii de desfiinŃare pentru utilităŃi (electrică, apa-canal, gaze, 
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telefonie, internet, netcity, RADET, etc.), conform competenŃelor 

legale în vigoare ; 

•••• autorizaŃiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de 

Arhitectul Şef, Şeful Biroului, şi întocmitor ; 

•••• întocmeşte corespondenŃa ; 

•••• întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi ; 

•••• eliberează şi întocmeşte corespondenŃa specifică prin care 

se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările 

de construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1. 

- program cu publicul ; 

- verificare documentaŃii ; 

- verifica şi întocmeşte Avizele Primarului Sectorului 1 

conform legii, pentru Certificatele de Urbanism emise de către 

Primăria Municipiului Bucureşti pentru lucrări tehnico-edilitare, 

branşamente şi extinderi  reŃele cu lungimi de până în 30 m ;   

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi 

autorizaŃii de construire inclusiv planşele anexe vizate spre 

neschimbare ; 

- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi 

certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, 

solicitate de DirecŃia de Statistică, M.L.P.T.L., I.C.M.B. şi DirecŃia 

InspecŃie; 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării 

sesizărilor privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza 

sectorului 1; 
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- colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic  şi 

Serviciul LegislaŃie, Avizare, Contracte în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire; 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol în 

vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 

necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; 

- colaborare cu Serviciul Secretariat General, în vederea 

întocmirii de răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi Arhitect 

Şef; 

- colaborare cu Serviciul Registratură, RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa 

şi eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului ; 

Art. 38 AtribuŃiile Serviciului Publicitate şi Autorizări sunt 

următoarele: 

- analizează documentaŃiile pentru certifícate de urbanism şi 

autorizaŃii de construire pentru corpuri şi panouri de afişaj, firme 

şi reclame, întocmeşte şi eliberează certifícate de urbanism şi 

autorizaŃii de construire; 

- analizează documentaŃiile pentru avize de amplasare 

pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, 

ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, 

întocmeşte şi eliberează avizele sus amintite; 
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- elibereză avize de amplasare solicitate de către Primăria 

Municipiului Bucureşti, pentru zonele protejate şi zonele protecŃie 

monument istoric; 

- program cu publicul; 

- eliberează corespondenŃa către solicitanŃi, prin care se 

precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de 

construcŃii în domeniul publicităŃii; 

- analizează oportunitatea  şi legalitatea propunerilor de 

amplasament solicitate (activitate de teren şi birou); 

- colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe 

probleme legate de activitatea de publicítate: îndeplineşte orice 

alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef; 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie, în vederea rezolvării 

sesizărilor privind lucrări de publicítate afişate pe raza sectorului 

1; 

- stabileşte o strategie proprie în materie de publicítate 

(tarife, densitate), face propuneri către Consiliul Local al 

Sectorului 1, în vederea promovării hotărârilor, reglementând 

acest domeniu şi Ńinând cont de cerinŃele şi recomandările U.E. 

Art. 39 AtribuŃiile Biroului Arhivă, Urbanism şi AutorizaŃii de 

Construire sunt următoarele: 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi 

retururi; 

- eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se 

precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de 

construcŃie propuse de solicitanŃi pe raza sectorului 1; 

- program cu publicul; 
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- verificare documentaŃii; 

- primire completări, eliberare certificate de urbanism şi 

autorizaŃii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare; 

- întocmeşte situaŃiile statistice privind autorizaŃiile şi 

certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, 

solicitate de DirecŃia de Statistică M.L.P.T.L şi l.C.M.B.; 

- colaborare cu DirecŃia InspecŃie în vederea rezolvării 

sesizărilor privind lucrări de construcŃii efectuate pe raza 

sectorului 1; 

- colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării 

dosarelor ce fac  obiectul unor litigii aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti privind lucrări de construire; 

- colaborare cu Serviciul Fond Funciar şi Cadastru în 

vederea obŃinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, 

necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; 

- întocmeşte răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi 

Arhitect Şef; 

- colaborare cu Serviciul Registratură RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi sau către 

proiectanŃi a tuturor informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor 

documentaŃii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondenŃa 

şi eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului; 

- îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef. 

Art. 40  AtribuŃiile Serviciului Avize, Acorduri şi Autorizări sunt 

următoarele: 
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- verifică şi întocmeşte Avizele Primarului Sectorului 1, conform 

legii, pentru certificate de urbanism emise de către Primăria 

Municipiului Bucureşti pentru lucrările tehnico-edilitare; 

- Ńine evidenŃa scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate 

serviciului; 

- verifică şi întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrările 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃi, conform legii, aprobate în final 

de Arhitectul Şef al Consiliului Local şi de către Primarul 

Sectorului 1 (cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru 

şi Juridic); 

-  verifică şi întocmeşte autorizaŃii de construire (inclusiv pentru 

organizarea execuŃiei lucrărilor) pentru lucrările derulate prin 

DirecŃia de InvestiŃi, Primăria sectorului 1 şi prin InstituŃiile 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform legii, 

aprobate în final de Primarul Sectorului 1; 

-  verifică şi întocmeşte autorizaŃii de desfiinŃare pentru lucrările 

derulate prin DirecŃia de InvestiŃi, conform legii, aprobate în final 

de către Primarul Sectorului 1; 

-  solicită  Avizele, impuse în Certificatele de Urbanism, în 

vederea emiterii AutorizaŃiei de Construire aferente obiectivelor 

de investiŃii ale Primăriei Sectorului 1 şi ale InstituŃiilor 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1. 

- întocmeşte invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor şi a 

clasării acestora; 

-  verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate 

de urbanism, autorizaŃii de construire, autorizaŃii de desfiinŃare, 

avize de Primar; 



 

262 
 

 

- întocmeşte în termen legal corespondenŃa porivind completarea 

sau restituirea documentaŃiilor analizate; 

- program de lucru cu publicul: primeşte completări, eliberează 

adrese, avize, certificate de urbanism şi autorizaŃii de 

construire/desfiinŃare, inclusiv planşele anexa vizate spre 

neschimbare; 

- colaborează cu serviciile Primăriei Sectorului 1: Cadastru şi 

Fond Funciar, Juridic, Biroul Branşamente etc. şi cu alte structuri 

ale AdministraŃiei  Publice Locale: ADP Sector 1, AFI-USP, DAIP, 

DGAS; 

- colaborează cu direcŃiile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti în vederea obŃinerii avizelor şi autorizaŃiilor 

pentru o parte din lucrările Primăriei Sectorului 1; 

- colaborează cu administratorii de reŃele edilitare şi cu direcŃiile 

de specialitate ale acestora pentru coordonarea lucrărilor derulate 

prin DirecŃia InvestiŃii a Primăriei Sectorului 1 cu lucrările 

executate de aceştia şi pentru obŃinerea avizelor tehnice de 

specialitate pentru o parte din lucrările Primăriei Sectorului 1; 

- participă la diverse comisii din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, la solicitarea acestora în vederea coordonării lucrărilor 

administrate de către ADP Sector 1 şi, respectiv AdministraŃiea 

Străzilor; 

- colaborează cu serviciul Secretariat General, AudienŃe în 

vederea întocmirii de răspunsuri pentru audienŃele la Primar şi 

Arhitect Şef; 

- colaborează cu serviciul Registratura, RelaŃii cu Publicul în 

vederea transmiterii către beneficiarii interesaŃi a tuturor  
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informaŃiilor necesare pentru întocmirea unor documentaŃii 

corecte şi complete, în conformitate cu prevederile legale. 

- arhivează  documentaŃiile eliberate, clasează corespondenŃa şi 

eliberează duplicate ale documentaŃiei din arhiva serviciului; 

- colaborează cu Serviciul AchiziŃii Publice şi cu Serviciul 

Urmărire Derulare Servicii în vederea întocmirii documentaŃiilor 

de atribuire pentru serviciile de proiectare. 

Art. 41 DirecŃia Management Economic are în subordine : 

    - Biroul Patrimoniu 

    - Biroul Calitatea Serviciilor 

- Director Executiv Adjunct 

    - Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 

    - Serviciul Contabilitate 

    - Serviciul Financiar 

    - Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-economică 

Art. 42 AtribuŃiile Serviciului Buget, ExecuŃie Bugetară sunt 

următoarele : 

- întocmirea situaŃiei centralizate (inclusiv unităŃi subordonate) 

privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de 

buget anual cât şi a rectificărilor acestuia, în baza solicitărilor 

înaintate de către instituŃiile şi serviciile publice subordonate 

Consiliului Local Sector 1; 

- întocmirea şi centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.- 

Sector 1, A.F.I.U.S.P. – Sector 1, D.G.A.S.P.C.- Sector 1, 

D.G.I.T.L. - Sector 1, A.D.P.- Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor 

Social - Sector 1, Primăria Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1, 
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ProtecŃie Civilă - Sector 1, EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1, PoliŃia 

Comunitară - Sector 1, AdministraŃiea PieŃelor - Sector 1; 

-propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi 

întocmeşte documentaŃia necesară;  

- întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de 

Legea 500/2002 privind finanŃele publice ; 

- urmărirea plăŃilor pentru Primăria Sectorului 1, ProtecŃie Civilă - 

Sector 1, Centrul Militar - Sector 1, EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1 

pentru a nu fi depăşite prevederile bugetare alocate; 

- verificarea şi introducerea tuturor operaŃiunilor contabile lunare 

în fişele de cont pentru execuŃia bugetară pentru Primăria 

Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1 ProtecŃie Civilă - Sector 1,  

EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1; 

- verificarea închiderii plăŃilor cu cheltuielile, acolo unde este 

cazul; 

- verificarea lunară a balanŃei, a conturilor de plăŃi şi cheltuieli 

materiale, personale, capitale  (6xx, 770) ale Primăriei Sectorului 

1, Centrului Militar - Sector 1, ProtecŃiei Civile - Sector 1, 

EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1; 

- întocmirea execuŃiei bugetare centralizată şi raportarea acesteia 

lunar, trimestrial şi anual pentru Consiliul Local Sector 1; 

- centralizarea bilanŃurilor pentru Consiliul Local al Sectorului 1 şi 

raportarea trimestrială şi anuală la Activitatea  de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti; 

- organizarea şi conducerea evidenŃei angajamentelor bugetare şi 

legale ; 
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- întocmirea  Anexei nr. 7 conform Normelor Metodologice de 

punere în aplicare a Ordinul nr. 1792/2002 pentru Primăria 

Sectorului 1, Centrul Militar- Sector 1 , ProtecŃie Civilă - Sector 1, 

EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1 şi asumarea răspunderii pentru  

datele raportate ; 

- centralizarea  Anexei nr.7 conform Normelor Metodologice de 

punere în aplicare a Ordinul nr.1792/2002 pentru Consiliul Local 

Sector 1; 

- înregistrarea operaŃiunilor contabile în conturile 8060, 8066, 

8067, 8071, 8072  şi asumarea răspunderii  pentru  înregistrările 

făcute pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1, 

ProtecŃie Civilă - Sector 1, EvidenŃa PopulaŃiei - Sector 1, precum 

şi pentru  datele raportate ; 

- analizarea lunară a şoldurilor conturilor 8066 şi 8067, 

compararea şi operarea corelaŃiilor necesare, actualizând 

sumele ; 

- raportarea lunară şi de câte ori este necesar Directorului 

Economic şi persoanei împuternicite să acorde viza CFP a 

rezultatelor obŃinute din evidenŃa angajamentelor bugetare şi 

legale ; 

- vizarea Anexelor  nr. 1, 2 şi 3 conform  Ordinului nr.1792/2002 

şi asumarea răspunderii pentru datele înscrise în acestea ; 

- Ńinerea evidenŃei angajamentelor bugetare şi legale şi 

efectuarea raportărilor necesare; 

- efectuarea virărilor de credite bugetare conform Legii 273/2006 

privind finanŃele publice locale; 
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- întocmeşte şi transmite situaŃiile solicitate de către Ministerul 

FinanŃelor Publice - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiului Bucureşti; 

- întocmeşte şi transmite trimestrial la Trezoreria Sectorului 1 

Notele de fundamentare şi justificative privind cotele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale; 

- centralizarea lunară a Anexei nr.16 ‘’Contul de execuŃie a 

bugetului creditelor interne – cheltuieli’’ şi Anexei nr.20 “Contul de 

execuŃie a veniturilor şi cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului 

local” şi transmiterea acestora către Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti; 

- întocmeşte şi centralizează lunar Contul de execuŃie al 

cheltuielilor Consilului Local al Sectorului 1. 

Art. 43 AtribuŃiile Serviciului Contabilitate sunt următoarele : 

- întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, 

casa lei şi în devize, diverse, de salarii) ; 

- introducerea notelor contabile, întocmirea balanŃei de 

verificare ; 

- furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, 

trimestriala şi anuală a execuŃiei bugetare , cât şi a altor raportări 

statistice; 

- înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în 

registrele de inventar şi completarea fiselor de inventar pe locuri 

de folosinŃa şi pe persoane; 
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- repartizarea cheltuielilor de întreŃinere pe chiriaşi, urmărirea 

încasării cotelor de întreŃinere şi a chiriilor, precum şi virarea la 

bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal; 

- întocmirea O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar; 

- înregistrare operaŃiuni contabile în fise de cont; 

- operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile 

efectuate; 

- urmărirea şi verificarea viramentelor bancare (lei şi devize); 

- urmărirea şi verificarea registrului de casa ( lei şi devize); 

- urmărirea lichidării avansurilor spre decontare , debitori din 

cote de întreŃinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat 

penalităŃi de întârziere pentru timpul depăşit conform legislaŃiei în 

vigoare şi virarea acestora la buget; 

- înregistrarea valorica şi cantitativa în contabilitate a 

materialelor şi obiectelor de inventar achiziŃionate pentru Primăria 

Sectorului 1, ProtecŃie Civilă, Centrul Militar şi Evidenta 

PopulaŃiei; 

- întocmirea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, 

obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzină şi motorina, 

pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz; 

- verificarea lunară a şoldurilor conturilor de salarii din balanŃă 

de verificare; 

- verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului; 

- întocmirea şi tinerea evidentei contractelor spatiilor comerciale 

vândute în baza legii 550/2002, urmărirea încasării contractelor 

cu plata în rate, aplicarea dobânzii şi penalităŃilor aferente, 

întocmirea şi eliberarea facturilor aferente acestora; 
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Art. 44 AtribuŃiile Serviciului Financiar sunt următoarele : 

- colaborează cu DirecŃia Resurse Umane în vederea rezolvării 

problemelor specifice; 

- întocmirea statelor de plată lunare pentru salariaŃii aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1, EvidenŃa PopulaŃiei, 

Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea 

drepturilor salariale; 

- calcularea certificatelor medicale şi efectuarea plăŃii acestora 

lunar; 

- calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi 

efectuarea plăŃii acestora; 

- întocmirea lunară a centralizatorului de salarii, întocmirea 

OPHT- urilor aferente drepturilor salariale; 

- Efectuează reŃinerile din salarii; 

- Întocmeşte şi transmite lunar către B.C.R. pe dischetă situaŃia 

privind efectuarea plăŃii salariilor; 

- Asigură permanent legătura cu B.C.R în vederea obŃinerii 

cardurilor pentru noii angajaŃi,  precum şi a documentaŃiei pentru 

aprobarea descoperitului de cont pentru salariaŃii proprii; 

- urmărirea şi verificarea garanŃiilor gestionare materiale, 

întocmirea actelor adiŃionale pentru majorarea cuantumurilor 

garanŃiilor gestionare materiale de câte ori este necesar; 

- menŃine permanent legătura cu unitatea CEC – în vederea 

ridicării extraselor de cont pentru garanŃiile gestionare materiale; 

- eliberarea de adeverinŃe solicitate de către salariaŃii unităŃii 

noastre pentru diferite necesităŃi ( medic de familie, policlinica, 
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spital, împrumuturi , achiziŃionări de bunuri, compensare căldura, 

acordarea de deduceri suplimentare); 

- urmărirea şi verificarea indemnizaŃiilor electorale neridicate 

atât pentru alegerile locale cât şi pentru alegerile generale, 

primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea şi acordarea 

sumelor cuvenite; 

- întocmirea şi transmiterea lunară şi anuală a situaŃiei 

statistice privind drepturile de personal ale Primăriei Sectorului 1 

cât şi centralizarea situaŃiei statistice pe Consiliul Local incluzând 

subunităŃile noastre (A.D.P., AdministraŃia PieŃelor, D.I.T.L., 

D.G.A.S.P.C., PS1, EvidenŃa PopulaŃiei); 

- întocmirea şi transmiterea semestrială la AdministraŃia 

Financiară a Sectorului 1 a declaraŃiilor privind structura şi 

cheltuielile de personal din unitatea noastră; 

- întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de Pensii a 

Sectorului 1, la Casele de Sănătate (a O.P.S.N.A.J., a 

Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la A.M.O.F. a 

declaraŃiilor privind contribuŃiile la fondurile : asigurărilor sociale 

de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj; 

- întocmirea şi transmiterea lunară la AdministraŃiea Financiară 

a Sectorului 1 a situaŃiei privind impozitul aferent drepturilor 

salariale plătite; 

- înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaŃilor aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 1, ale consilierilor 

Consiliului local al sectorului 1; 

- completarea dosarelor cu actele necesare pentru 

introducerea datelor noilor angajaŃi privind efectuarea deducerilor 
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personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent 

drepturilor salariale lunare; 

- ridicarea şi depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1; 

- ridicarea şi depunerea documentelor pentru decontare bancară; 

- efectuarea tuturor plăŃilor şi încasarea sumelor ce se derulează 

prin casieria Primăriei Sectorului 1; 

- întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă ; 

- exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor 

în care sunt consemnate operaŃiunile patrimoniale ale Primăriei 

Sectorului 1, Apărare Civilă, Centrul Militar şi Evidenta PopulaŃiei 

; 

- întocmeşte situaŃia privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal pentru Primăria Sector 1 şi Evidenta Persoanelor; 

- întocmeşte OrdonanŃările de plată privind drepturile salariale 

- întocmeşte notele contabile şi face înregistrările contabile 

aferente salariilor 

- verificarea lunară a şoldurilor conturilor de salarii din balante e 

verificare 

- întocmeşte statele de plată pentru acordarea sprijinului la 

constituirea familiei, conform Legii nr.396/2006; 

Art. 45 AtribuŃiile Biroului Patrimoniu sunt următoarele: 

- Ńine evidenŃa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în 

patrimoniul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1; 

- organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare al 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei 

Sectorului 1, 
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- Ńine evidenŃa şi răspunde de intrări/ieşiri de elemente 

patrimoniale în/din patrimoniul  Primăriei Sectorului 1; 

- propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului 

Primăriei sectorului 1, conform normelor în vigoare; 

- analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar şi face propuneri privind casarea acestora; 

- asigura evidenta mişcărilor patrimoniului aparŃinând Primăriei 

Sectorului 1; 

- întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din 

patrimoniului aparŃinând Primăriei Sectorului 1; 

- colaborează permanent cu compartimentele omologe din cadrul 

instituŃiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 1. 

- colaborează  la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 1; 

- constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaŃia 

juridică a imobilelor (terenuri şi clădiri)  ce alcătuiesc domeniul 

public şi privat al Primăriei Sectorului 1 

- colaborează şi efectuează schimb de informaŃii în vederea 

actualizării datelor, cu alte instituŃii administrative centrale/locale 

şi colectează date privind evoluŃia proprietăŃii astfel încât în orice 

moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului; 

- colectează acte normative care constituie cadrul juridic al 

modificărilor de proprietate; 

Art. 46 AtribuŃiile Biroului Calitatea Serviciilor sunt  

următoarele : 
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- Documentează, implementează şi efectuează acŃiuni de 

menŃinere şi îmbunătăŃire a unui sistem de management al 

calităŃii şi mediului (SMCM) în compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, prin 

următoarele activităŃi : 

- Participă alături de“ firmele angajate”pentru elaborarea, 

implementarea şi obŃinerea certificării Sistemului  de 

management al calităŃii şi mediului; 

- Participă  la auditurile de supraveghere  şi recertificare a 

Sistemului de Management al CalităŃii şi Mediului;-Elaborează şi 

revizuieşte (când se modificã structura organizatorică,cerinłele 

standardelor SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 14001 sau la 

cererea organismelor de certificare) ,,Manualul calităŃii" cod 

MC-01; 

- Elaborează şi revizuieşte (când se modifică structura 

organizatorică,cerinłele standardelor SR EN ISO 9001si SR EN 

ISO 14001 sau la cererea organismelor de certificare) 

,,Procedurile  SMC" PSM-01÷13; 

- Elaborează şi revizuieşte Proceduri OperaŃionale (PO) specifice 

activităŃii pe care o desfăşoară; 

- Asigură difuzarea controlată,pe baza Listei de difuzare, a 

Manualului  (MC-01), Procedura generală de sistem (PSM), 

Proceduri operaŃionale elaborate de către biroul Calitatea 

Serviciilor(PO) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 ; 
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- łine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în 

original) a documentelor sistemului de management al calităŃii la 

nivelul Primăriei Sector 1 ; 

- Elaborează planuri anuale de audituri interne (pe probleme de 

calitate şi mediu), programele de instruire şi le supune spre 

aprobare Reprezentantului managementului;  

- Elaborează raportul asupra stadiului SMCM din cadrul analizei 

efectuate anual de către management şi convoacă persoanele 

participante la aceste analize; 

- Centralizează propunerile de planuri de măsuri şi elaborează 

planurile de măsuri în urma analizelor şi le supune spre aprobare 

Primarului de Sector;  

- Planifică instruirile interne în domeniul managementului calităŃii 

şi mediului în Programul anual de instruire ;  

- Instruiesc personalul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1privind cunoaşterea şi aplicarea cerinŃelor sistemului 

de management al calităŃii şi mediului. Instruirile interne în 

domeniul calităŃii sunt documentate în Plan de instruire, care se 

păstrează în cadrul compartimentului şi se desfăşoară conform 

Program anual de instruire în domeniul calităŃii ; 

- Colaborează strâns la elaborarea  ,,łintelor calităŃii " cod Pt-

XY cu Şefii de Servicii; 

- Colaborează strâns la elaborarea ,,Planurilor de măsuri luate 

în urma analizelor managementului" cod Pma-XY cu Şefii de 

Servicii; 

- Colaborează la elaborarea ,,Procedurilor operaŃionale" şi a 

,,InstrucŃiunilor de lucru" coduri PO-XY şi IL-XY cu persoanele 
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Responsabile cu această activitate din cadrul celorlalte servicii 

ale Primăriei Sector 1; 

- Colaborează strâns la elaborarea formularelor de lucru, a 

celorlalte documente şi înregistrări conform ,,Anexei Dosare" 

precum şi la efectuarea modificărilor documentelor cu Şefii de 

Servicii; 

- Actualizează Lista documentele externe (cod F-005)proprie 

direcŃiei şi centralizat la nivelul Primăriei Sector 1 ; 

- Actualizează Lista documentele şi formularelor (cod F-

004)proprie direcŃiei şi centralizat la nivelul Primăriei Sector 1 ; 

- Colectează toate datele provenite din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1legate de problemele de calitate, pentru că 

aceasta să poată fi analizate global ; 

- Urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi 

impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucŃiuni( după 

caz) ; 

- Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza 

funcŃionării sistemului de management al calităŃii şi proceselor 

SMCM din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 

(NeconformităŃi/Propuneri/ReclamaŃii,AcŃiuni corective, AcŃiuni 

preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte 

audit, Planuri de instruire) în colaborare cu RMC ai direcŃiilor 

(sistem informatic şi sistem hârtie) . 

Art. 47 AtribuŃiile Serviciul Strategie şi Dezvoltare Socio-

Economică sunt următoarele: 

- organizează, coordonează şi asigură elaborarea de strategii de 

dezvoltare pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 
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1 şi pentru entităŃile organizatorice din cadrul Consiliului Local al 

sectorului 1 care vor constitui fundamentarea proiectelor de 

hotărâri; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 

al Municipiului Bucureşti; 

- prezintă Consiliului Local anual sau ori de câte ori este necesar 

informări privind starea economică, socială şi de mediu a 

sectorului în concordanŃă cu atribuŃiile ce revin autorităŃilor 

administraŃiei  publice locale, precum şi informări asupra modului 

de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

- centralizează datele necesare întocmirii Planului anual de 

acŃiune  pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de 

guvernare şi le înaintează InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti la termenele stabilite; 

- elaborează rapoarte privind stadiul realizării obiectivelor 

cuprinse în programul de guvernare la solicitarea InstituŃiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti; 

-întocmeşte şi transmite Consiliului ConcurenŃei trimestrial sau ori 

de câte ori este nevoie situaŃiile privind acordarea ajutoarelor de 

stat; 

- asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de 

Primarul sectorului 1 

Art. 48  AtribuŃiile DirecŃiei Comunicare Şi RelaŃii Publice sunt 

următoarele: 

Art. 49 AtribuŃiile Serviciului Registratură, RelaŃii cu Publicul 

sunt următoarele : 
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- asigură accesul la informaŃiile de interes public din 

oficiu sau la cerere; 

- comunică din oficiu următoarele informaŃii de interes 

public:  

a) actele normative care reglementează organizarea şi 

funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice; 

b) structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, programul 

de funcŃionare, programul de audienŃe şi autorităŃii sau instituŃiei 

publice; 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităŃii 

sau a instituŃiei publice şi ale funcŃionarului responsabil cu 

difuzarea informaŃiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei publice, 

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de 

e-mail şi adresa paginii de internet; 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil; 

f) programe şi strategii proprii; 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 

gestionate, potrivit legii; 

i) modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a instituŃiei 

publice în situaŃia în care persoana se consideră vătămata în 

privinŃa dreptului de acces la informaŃiile de interes public 

solicitate. 

- asigură persoanelor, la cererea acestora, informaŃiile de interes 

public solicitate în scris sau verbal; dacă sunt întrunite condiŃiile 
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tehnice necesare, asigurarea informaŃiilor de interes public se 

poate realiza şi în format electronic; 

- precizează condiŃiile şi formele în care are loc accesul la 

informaŃiile de interes public şi, în situaŃia în care acestea sunt 

deŃinute în cadrul serviciului, furnizează pe loc informaŃiile 

solicitate; 

- îndrumă persoanele să solicite în scris informaŃia de interes 

public; 

- asigură programul minim stabilit de conducerea autorităŃii sau 

instituŃiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va 

desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcŃionarii instituŃiei, 

incluzând o zi pe săptămână, după programul de funcŃionare; 

- va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiŃiilor; 

pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiŃiilor serviciul le va 

îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului la petiŃii; 

- urmăreşte soluŃionarea şi redactarea în termen a răspunsului; 

asigura expedierea răspunsului către petiŃionar a petiŃiilor 

înregistrate în cadrul compartimentului, îngrijindu-se şi de 

clasarea şi arhivarea petiŃiilor; 

- asigura îndreptarea petiŃiilor greşit înregistrate către autorităŃile 

sau instituŃiile publice în a căror atribuŃii intra rezolvarea 

problemelor semnalate în petiŃii; 

- întocmeşte semestrial raportul privind activitatea de soluŃionarea 

a petiŃiilor din cadrul instituŃiei publice; 

- actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde 

informaŃii de interes public; 
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- realizează materiale informative specifice; coordonează 

elaborarea şi difuzarea către populaŃie a pliantelor, ghidurilor şi 

materialelor informative, destinate tuturor celor interesaŃi, astfel 

încât să contribuie la alcătuirea unei imagini corecte despre 

instituŃie şi activităŃile ei; informează cetăŃenii cu privire la 

reglementările U.E. 

- colaborează cu compartimentul de informatică în vederea 

asigurării accesului la informaŃiile publice, şi prin intermediul 

mijloacelor informatice (internet, intranet, etc); 

- asigură accesul persoanelor (studenŃilor) care efectuează studii 

şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, la fondul 

documentaristic al autorităŃii sau al instituŃiei publice pe baza 

solicitării personale, în condiŃiile legii (cf. art. 11 din Legea 

544/2001). 

Art. 50 AtribuŃiile Serviciului Imagine, Cultură, Presă, sunt 

următoarele: 

- contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a 

instituŃiei, prin colaborările realizate cu partenerii instituŃionali, 

având la baza schimbul de informaŃii; 

- gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot 

afecta încrederea cetăŃenilor în activitatea desfăşurată de 

Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 1; 

- IniŃiază activităŃi şi evenimente artistice, culturale, ştiinŃifice 

şi de agrement, inclusiv acelea care rezultă din derularea unor 

relaŃii de colaborare locală, naŃională sau internaŃională; IniŃiază 

şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de 

studiu în domenii de interes pentru administraŃiea locală şi 
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cetăŃenii sectorului 1; asigura spaŃiul necesar de întâlnire şi dialog 

personalităŃilor vieŃii sociale şi politice; 

- asigură organizarea de evenimente culturale, artistice, 

ştiinŃifice şi sociale - seminarii, reuniuni, mese rotunde şi alte 

manifestări locale - în care este implicată Primăria Sectorului 1, în 

acest sens, îngrijindu-se de întocmirea planurilor privind 

pregătirea, organizarea şi coordonarea acŃiunilor ce se 

desfăşoară pe parcursul evenimentelor; 

- organizează campanii de educaŃie civică prin activităŃi 

specifice şi consultarea cetăŃenilor şi ONG-urilor, direct sau în 

consilii consultative ; asigura în acest sens,  o bună şi 

permanentă colaborare cu reprezentanŃii societăŃii civile prin 

promovarea parteneriatului social; colaborează cu ONG-urile 

naŃionale şi internaŃionale pe probleme specifice administraŃiei  

publice locale; 

- participă la seminarii, simpozioane şi alte întâlniri 

organizate şi Ńară şi străinătate, privind perfecŃionarea metodelor 

de organizare şi funcŃionare a autorităŃilor administraŃiei  publice 

locale; participă şi la realizarea unor acŃiuni, programe şi proiecte 

care privesc comunitatea locală şi nu contravin competenŃelor şi 

mijloacelor de intervenŃie ale instituŃiei; 

- promovează relaŃii de colaborare cu instituŃii şi organizaŃii 

naŃionale şi internaŃionale, precum şi înfrăŃirea cu alte autorităŃi 

ale administraŃiei  publice locale naŃionale sau internaŃionale, în 

colaborare cu Serviciul RelaŃii InternaŃionale; 

- asigură accesul mijloacelor de informare în masa la 

informaŃiile de interes public care privesc activitatea Primăriei şi 
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Consiliului Local al Sectorului 1, astfel cum sunt prevăzute în 

Legea nr. 544/2001 şi metodologia de aplicare a acesteia ; 

- redactează comunicatele de presă, pe baza datelor şi 

informaŃiilor primite de la compartimentele funcŃionale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului şi de la serviciile publice 

aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1; 

- asigură difuzarea comunicatelor şi informărilor de presă, 

organizarea de conferinŃe de presă, interviuri sau briefinguri, 

periodic sau de fiecare dată când activitatea instituŃiei prezintă un 

interes public imediat; în acest sens, creează cadrul organizatoric 

pentru conferinŃe de presă sau interviuri susŃinute de către 

primarul sectorului 1, reprezentanŃi ai Consiliului Local şi 

personalul cu funcŃii de conducere din cadrul direcŃiilor 

subordonate; 

- informează conducerea primăriei despre conŃinutul 

articolelor şi al informaŃiilor din mass-media referitoare la 

activitatea administraŃiei  publice centrale şi locale; 

- informează cetăŃenii cu privire la reglementările U.E., în 

conformitate cu Strategia Guvernului de comunicare internă şi 

externă privind aderarea României la Uniunea Europeană; 

- editează revista “Capitala Capitalei”, broşura lunară 

difuzata gratuit cetăŃenilor, în condiŃiile art. 5 din Legea nr. 

544/2001, cuprinzând informaŃii de interes public furnizate din 

oficiu cu privire la programele investiŃionale şi coordonatele de 

contact ale instituŃiei ; 

- păstrează şi arhivează corespunzător documentele intrate, 

ieşite sau întocmite pentru uzul intern al serviciului, în 
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conformitate cu prevederile legii, inclusiv corespondenta curentă, 

precum şi cea generată de organizarea evenimentelor speciale; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate; 

Art. 51 AtribuŃiile Serviciului Promovare ActivităŃi Cultural - 

Sportive pentru Tineret, sunt următoarele: 

− asigură cadrul adecvat de promovare a activităŃilor de 

tineret la nivel local, conform necesităŃilor şi aspiraŃiilor acestora, 

în condiŃiile documentelor internaŃionale adoptate sub egida 

Consiliului Europei, Uniunii Europene şi în conformitate cu 

legislaŃia internă în vigoare; 

− colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale 

autorităŃilor administraŃiei  publice centrale pentru organizarea, 

promovarea şi susŃinerea activităŃilor de tineret, inclusiv cele 

desfăşurate de către structurile neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret din Bucureşti; 

− elaborează şi promovează strategii, în conformitate cu 

politicile guvernamentale în domeniul tineretului şi asigură 

participarea tinerilor la deciziile care II vizează, în colaborare cu 

ONG- urile de tineret şi pentru tineret; sporeşte gradul de 

participare a tinerilor la viaŃa publică şi încurajează orice tip de 

iniŃiative ale acestora în vederea asumării responsabilităŃilor 

individuale sau de grup; 

− IniŃiază, şi derulează programe culturale, în colaborare cu 

alte instituŃii publice sau ONG-uri, având ca finalitate organizarea 

de expoziŃii  de pictură, sculptura, fotografii ale tinerilor artişti din 
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şcolile şi liceele din Sectorul 1, schimburi de reprezentaŃii teatrale 

sau alte tipuri de spectacole ale unor trupe locale, întâlniri intre 

colecŃionari din diverse domenii (filatelie, antichităŃi, numismatica 

,etc.) 

− IniŃiază şi derulează programe în domeniul ÎnvăŃământului 

şi sportului, în colaborare cu instituŃiile şcolare şi universitare, 

facilitând întâlnirile intre tinerii din şcolile, liceele şi universităŃile 

din sectorul 1, inclusiv prin programe privind organizarea şi 

dezvoltarea de competiŃii la mai multe discipline sportive, în 

scopul conştientizării rolului şi importanŃei sportului ca activitate 

care contribuie la atenuarea intoleranŃei, lipsei de implicare, 

agresivităŃii, abuzului de alcool, de tutun şi de alte produse 

nocive, precum şi la crearea spiritului de fair-play în relaŃiile 

umane şi sociale;  

− cooperează cu organismele guvernamentale, organizaŃiile 

neguvernamentale şi cu persoanele juridice de drept public şi 

privat, în vederea asigurării contribuŃiei eficiente a acestora la 

dezvoltarea sportului pentru toŃi, în limita competenŃelor şi 

scopurilor instituŃionale proprii; 

− stimulează cooperarea intre Primăria Sectorului 1 şi 

structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin 

înfiinŃarea de consilii consultative în probleme privind dreptul la 

educaŃie, instruire şi specializare profesională, stimularea 

accesului tinerilor la informaŃie şi tehnologii informaŃionale, 

stimularea mobilităŃii în rândul tinerilor şi acŃiuni de voluntariat în 

domenii de interes public, promovarea dialogului intercultural şi 
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combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranŃei în rândul 

tinerilor; 

− coordonează activitatea Centrului Cultural Metropolitan 

pentru Tineret din Sectorul 1, stabilind conexiuni între instituŃiile 

publice şi organizaŃiile non-guvernamentale, uniunile de creaŃie, 

reprezentanŃii societăŃii civile, cu scopul promovării schimburilor şi 

cooperării tinerilor actori în cadrul diverselor proiecte culturale;  

− asigura documentarea şi monitorizarea oportunităŃilor 

privind finanŃarea programelor cu aplicabilitate în domeniul 

tineretului prin intermediul instrumentelor structurale; în acest 

sens, întocmeşte şi actualizează baza de date şi materiale 

informative privind Programele OperaŃionale cu relevanŃă în acest 

domeniu, precum şi politicile comunitare privind educaŃia, 

formarea profesională şi tineretul; 

− în exercitarea atribuŃiilor sale, Serviciului Promovare 

ActivităŃi Cultural-Sportive pentru Tineret, colaborează cu unităŃile 

care funcŃionează în subordinea AutorităŃii NaŃionale pentru 

Tineret, structurile din cadrul aparatului propriu al primarului, alte 

autorităŃi  şi instituŃii publice,  precum şi cu persoane fizice şi 

juridice, române sau străine.  

Art. 52 AtribuŃiile Serviciului Informatică sunt următoarele: 

- Concepe şi elaborează proiectul care stă la baza realizării 

unui sistem informatic integrat, în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului1; 

- Elaborează strategia de informatizare a activităŃii desfăşurată 

de fiecare departament existent în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1, prin efectuarea permanentă 
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a unui studiu şi a unei analize asupra sistemului informaŃional, 

pentru a putea propune soluŃii de informatizare adecvate; 

- Asigură adaptarea permanentă a sistemului informaŃional la 

modificările legislative apărute; 

- Realizează  actualizarea paginii de prezentare a Primăriei 

Sectorului 1; 

- Asigură o interfaŃă prietenoasă între PS1 şi cetăŃenii acestui 

sector prin intermediul punctelor electronice de informare; 

- Administrează reŃeaua Internet şi Intranet existentă în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, realizând 

totodată proiectul de extindere a acesteia, în funcŃie de necesar; 

- Gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 la reŃeaua Internet; 

- Urmăreşte traficul de utilizare a reŃelei Internet; 

- Asigură asistenŃă tehnică celorlalte compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului1 în vederea 

exploatării raŃionale a echipamentului informatic, cât şi pentru 

utilizarea eficientă şi corectă a aplicaŃiilor informatice 

implementate; 

- Asigură buna funcŃionare din punct de vedere logicistic a 

aplicaŃiilor implementate; 

- Stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaŃiile 

informatice ce urmează a fi achiziŃionate pe parcursul unui an 

calendaristic; 

- Colaborează cu unităŃile subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de 

informatizare; 
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- Asigură securitatea sistemului informatic; 

- Asigură funcŃionarea sistemului informatic; 

- Gestionează conturile e-mail; 

- Se documentează continuu privind noutăŃile apărute în 

domeniul Tehnologiei InformaŃiei, precum şi modificările 

legislative apărute ca urmare a aderării României la Uniunea 

Europeană. 

 

Art. 53 AtribuŃiile DirecŃia RelaŃii InternaŃionale Şi Cooperare 

Externă sunt următoarele: 

Art. 54 - AtribuŃiile Serviciului RelaŃii InternaŃionale : 

� IniŃiază relaŃii de cooperare şi înfrăŃiri cu instituŃii şi 

organizaŃii naŃionale şi internaŃionale, precum şi cu autorităŃi 

similare ale administraŃiei  publice locale din străinătate, în 

conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele şi 

ale Legii nr. 215/2001, a administraŃiei  publice locale, republicată 

în anul 2007; 

� elaborează documentaŃia de promovare a protocoalelor de 

înfrăŃire şi proiectelor acordurilor de cooperare şi asociere în 

domenii de interes comun, între autorităŃile administraŃiei  publice 

locale din Sectorul 1 Bucureşti şi autorităŃi similare din Ńara sau 

străinătate;  

� colaborează cu Serviciul Imagine, Cultură, Presă în ceea 

ce priveşte promovarea imaginii Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti pe plan extern prin diverse activităŃi şi programe care 

se desfăşoară în Ńară şi în străinătate; 
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− analizează şi sintetizează materiale de studiu şi 

documentare privind organizarea şi funcŃionarea administraŃiei  

publice locale din statele membre ale Uniunii Europene, cu 

precădere din oraşele care au încheiat acorduri de cooperare ori 

protocoale de înfrăŃire cu autorităŃile publice din Sectorul 1 

Bucureşti;  

− întocmeşte şi actualizează permanent baza de date 

referitoare la autorităŃile publice din străinătate care au încheiat 

acorduri de cooperare sau protocoale de înfrăŃire cu autorităŃile 

administraŃiei  locale din Sectorului 1 Bucureşti; întocmeşte fise 

de contact cu partenerii externi şi asigură relaŃii permanente la 

nivel interinstituŃional, pe calea corespondentei poştale şi prin 

schimburi informaŃionale pe cale electronică, folosind forme 

moderne de comunicare;   

− menŃine legătura cu misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale statelor străine, precum şi cu misiunile unor 

organisme internaŃionale guvernamentale şi neguvernamentale 

acreditate în România, în domeniul acŃiunilor care Ńin de sfera 

dreptului internaŃional public;  

− organizează, în colaborare cu Serviciul Imagine, Cultură, 

Presă, vizitele oficiale ale unor delegaŃii şi personalităŃi din 

străinătate în Bucureşti, şi în mod corelativ, asigura deplasările 

oficiale ale autorităŃilor publice din Sectorul 1 în străinătate, la 

nivel de primar, reprezentanŃi ai Consiliului Local şi personal cu 

funcŃii de conducere şi de execuŃie din cadrul Primăriei Sectorului 

1; în  acest sens, întocmeşte referatele de specialitate şi asigură, 

în colaborare cu Serviciile de specialitate din cadrul DirecŃiei 
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Management Economic, logistica necesară acestor evenimente şi 

acŃiuni, în conformitate cu dispoziŃiile Ordinului Ministrului 

FinanŃelor Publice 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 şi OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei  publice şi instituŃiile 

publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, astfel cum a fost 

modificată de Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004 

− redactează scrisorile oficiale ale primarului Sectorului 1 şi 

asigură corespondenta externă a instituŃiei, corespunzător 

domeniului de activitate; primeşte şi centralizează rapoartele de 

activitate ale delegaŃiilor externe la întoarcerea în Ńară; 

− colaborează cu structurile specialitate ale DirecŃiei de 

InvestiŃii în desfăşurarea operaŃiunilor necesare atragerii 

investitorilor străini în vederea realizării obiectivelor prioritare în 

diverse domenii de interes local; 

− manifestă o preocupare permanentă pentru întregirea 

fondului documentaristic al serviciului, prin întocmirea referatelor 

de specialitate privind achiziŃionarea de materiale de studiu şi 

documentare, precum, cărŃi, reviste, repertorii de practică 

judiciară, lucrări de specialitate, etc., atât pe suport de hârtie cât 

şi în format electronic;   

− în îndeplinirea atribuŃiunilor de serviciu, colaborează cu 

structurile similare din Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul 

Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
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LocuinŃelor,  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 

AsociaŃia Municipiilor din România şi cu serviciile de protocol ale 

Parlamentului şi Guvernului; 

− asigura documentarea şi informarea compartimentelor de 

specialitate şi instituŃiilor din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1, cu privire la evenimentele şi acŃiunile cu caracter de 

extraneitate, incidente domeniului de competenta al acestora;  

− în exercitarea activităŃilor menŃionate, Serviciul RelaŃii 

InternaŃionale, contractează, în condiŃiile legii, servicii specializate 

de traducere a materialelor şi documentaŃiilor în domeniul 

relaŃiilor internaŃionale şi cooperării transfrontaliere; 

Art. 55 - AtribuŃiile Dezvoltare Regionala şi Derulare Programe 

Europene sunt următoarele : 

- Constituie şi actualizează permanent baza de date privind 

sprijinul financiat comunitar accesibil administraŃiei  publice 

locale: instrumente structurale,  alte programe ale Comisiei 

Europene, precum şi datele necesare cuprinse în legislaŃia 

naŃională şi europeană aplicabilă. 

- Urmăreşte aplicarea în activitatea proprie a prevederilor 

legislaŃiei comunitare privind politicile specifice domeniului de 

activitate, cu precădere aplicarea temelor şi obiectivelor anuale 

prioritare. 

- Constituie şi actualizează baze de date privind localităŃile 

înfrăŃite sau aflate în parteneriate de cooperare sau colaborare cu 

Sectorul 1, în vederea evidenŃieii oportunităŃilor de a aplica în 

programe comune finanŃate de CE. 
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- Contribuie la dezvoltarea relaŃiilor cu societatea civilă prin 

stabilirea de contacte cu organizaŃiile nonguvernamentale 

interesate în creearea de parteneriate cu administraŃiea 

Sectorului 1, vizând proiecte şi programe concrete de dezvoltare 

comunitare locală.  

- Monitorizează proiectele şi activităŃile derulate de către ONG-uri 

(sau în curs de derulare) pe raza teritorială a Sectorului 1 privind 

integrarea europeană, dezvoltarea regională şi temele europene 

anuale. 

- Monitorizează permanent Programele OperaŃionale Sectoriale şi 

Programul OperaŃional Regional pentru perioada de finanŃare 

2007-2013, urmărind lansarea cererilor de oferte şi apariŃia 

Ghidurilor de finanŃare specifice axelor prioritare şi domeniilor 

majore de intervenŃie. 

- Analizează şi sintetizează informaŃiile privind oportunităŃile de 

finanŃare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 

Sectorului 1 şi în baza acestora propune teme de proiecte. În 

acest context, pune la dispoziŃia conducerii date privind 

societăŃile de consultanŃă având ca obiect de activitate scrierea şi 

implementarea de proiecte. 

- Constituie şi actualizează permanent baza de date privind 

actele necesare şi formularele specifice ce însoŃesc cererile de 

finanŃare. 

- Colaborează cu serviciile din Primărie pentru obŃinerea avizelor, 

certificatelor, referatelor solicitate la depunerea cererilor de 

finanŃare. 
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- Asigură şi coordonează depunerea cererilor de finanŃare, 

urmăreşte aprobarea acestora şi monitorizează toate etapele de 

implementare şi postimplementare ale proiectului. 

- Colaborează şi menŃine legătura cu instituŃiile prin care se 

acordă finanŃări interne şi externe pentru programe şi proiecte 

specifice administraŃiei  publice locale. 

- Asigură transmiterea informaŃiilor de interes general către şefii 

de serviciu interesaŃi în scierea şi implementarea de proiecte. 

- Întocmeşte şi transmite la termen raportările solicitate privind 

activitatea serviciului, stadiile de implementare ale diferitelor 

planuri de acŃiuni şi activităŃi post-aderare, informaŃii privind 

implementarea şi derularea proiectelor. 

- Monitorizează apariŃia şi conŃinutul publicaŃiilor de interes 

(Inforegional, Europeanul , Ştiri ONG etc.), întocmeşte informări, 

referate sau articole având ca subiect integrarea europeană şi 

dezvoltarea regională. 

- Monitorizează site-urile oficiale ale marilor capitale europene cu 

tradiŃie şi performante în absorbŃia fondurilor comunitare, în 

vederea documentării şi creeării de contacte pentru schimb de 

experienŃă.  

- Redactează referatele de specialitate pentru proiectele de 

hotărâri ale Consiliului Local şi  Proiectele de hotărâre specifice 

domeniului de activitate al serviciului. 

- Asigură activitatea de traducere a documentelor, materialelor, 

publicaŃiilor în situaŃiile specifice activităŃilor desfăşurate. 
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-Colaborează, împreună cu celelalte compartimente din Primărie, 

la elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare locală, 

specifice administraŃiei  publice locale. 

- Aplică prevederile documentaŃiei de sistem privind 

managementul calităŃii potrivit standardului SR EN ISO 

9001:2001. 

- Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege sau alte acte 

normative , ori încredinŃate de superiorii ierarhici. 

- Constituie şi actualizează permanent baza de date privind 

sprijinul financiat comunitar accesibil administraŃiei  publice 

locale: instrumente structurale,  alte programe ale Comisiei 

Europene, precum şi datele necesare cuprinse în legislaŃia 

naŃională şi europeană aplicabilă. 

- Urmăreşte aplicarea în activitatea proprie a prevederilor 

legislaŃiei comunitare privind politicile specifice domeniului de 

activitate, cu precădere aplicarea temelor şi obiectivelor anuale 

prioritare. 

- Constituie şi actualizează baze de date privind localităŃile 

înfrăŃite sau aflate în parteneriate de cooperare sau colaborare cu 

Sectorul 1, în vederea evidenŃieii oportunităŃilor de a aplica în 

programe comune finanŃate de CE. 

- Contribuie la dezvoltarea relaŃiilor cu societatea civilă prin 

stabilirea de contacte cu organizaŃiile nonguvernamentale 

interesate în creearea de parteneriate cu administraŃiea 

Sectorului 1, vizând proiecte şi programe concrete de dezvoltare 

comunitare locală.  
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- Monitorizează proiectele şi activităŃile derulate de către ONG-uri 

(sau în curs de derulare) pe raza teritorială a Sectorului 1 privind 

integrarea europeană, dezvoltarea regională şi temele europene 

anuale. 

- Monitorizează permanent Programele OperaŃionale Sectoriale şi 

Programul OperaŃional Regional pentru perioada de finanŃare 

2007-2013, urmărind lansarea cererilor de oferte şi apariŃia 

Ghidurilor de finanŃare specifice axelor prioritare şi domeniilor 

majore de intervenŃie. 

- Analizează şi sintetizează informaŃiile privind oportunităŃile de 

finanŃare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 

Sectorului 1 şi în baza acestora propune teme de proiecte. În 

acest context, pune la dispoziŃia conducerii date privind 

societăŃile de consultanŃă având ca obiect de activitate scrierea şi 

implementarea de proiecte. 

- Constituie şi actualizează permanent baza de date privind 

actele necesare şi formularele specifice ce însoŃesc cererile de 

finanŃare. 

-Colaborează cu serviciile din Primărie pentru obŃinerea avizelor, 

certificatelor, referatelor solicitate la depunerea cererilor de 

finanŃare. 

- Asigură şi coordonează depunerea cererilor de finanŃare, 

urmăreşte aprobarea acestora şi monitorizează toate etapele de 

implementare şi postimplementare ale proiectului. 

- Colaborează şi menŃine legătura cu instituŃiile prin care se 

acordă finanŃări interne şi externe pentru programe şi proiecte 

specifice administraŃiei  publice locale. 
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- Asigură transmiterea informaŃiilor de interes general către şefii 

de serviciu interesaŃi în scierea şi implementarea de proiecte. 

- Întocmeşte şi transmite la termen raportările solicitate privind 

activitatea serviciului, stadiile de implementare ale diferitelor 

planuri de acŃiuni şi activităŃi post-aderare, informaŃii privind 

implementarea şi derularea proiectelor. 

- Monitorizează apariŃia şi conŃinutul publicaŃiilor de interes 

(Inforegional, Europeanul , Ştiri ONG etc.), întocmeşte informări, 

referate sau articole având ca subiect integrarea europeană şi 

dezvoltarea regională. 

- Monitorizează site-urile oficiale ale marilor capitale europene cu 

tradiŃie şi performante în absorbŃia fondurilor comunitare, în 

vederea documentării şi creeării de contacte pentru schimb de 

experienŃă.  

- Redactează referatele de specialitate pentru proiectele de 

hotărâri ale Consiliului Local şi  Proiectele de hotărâre specifice 

domeniului de activitate al serviciului. 

- Asigură activitatea de traducere a documentelor, materialelor, 

publicaŃiilor în situaŃiile specifice activităŃilor desfăşurate. 

- Colaborează, împreună cu celelalte compartimente din Primărie, 

la elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare locală, 

specifice administraŃiei  publice locale. 

- Aplică prevederile documentaŃiei de sistem privind 

managementul calităŃii potrivit standardului SR EN ISO 

9001:2001. 

- Îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin lege sau alte acte 

normative , ori încredinŃate de superiorii ierarhici. 
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Art. 56  – Atributiile Serviciul Protocol  sunt următoarele 

atribuŃii: 

- întocmeşte şi actualizează baza de date referitoare la 

legislaŃie, literatură de specialitate, heraldică şi vexilologie, 

informaŃii privind distincŃiile naŃionale şi străine, sărbătorile şi 

tradiŃiile statelor şi regiunilor cărora le aparŃin autorităŃile publice 

şi organizaŃiile aflate în relaŃii oficiale cu Primăria şi Consiliul 

Local al Sectorului 1. 

- elaborează agenda serviciilor de protocol în care se va 

înregistra zilnic toate evenimentele la care va participa Primarul 

Sectorului 1, reprezentanŃi ai Consiliului local ori alte persoane 

din conducerea instituŃiei; întocmeşte registrul cu lista 

reprezentanŃilor autorităŃilor naŃionale, registrul reprezentanŃilor 

organismelor internaŃionale, precum şi registrul acŃiunilor 

protocolare deja derulate la nivelul Consiliului Local şi Primăriei 

Sectorului 1;  

- întocmeşte, pe baza propunerilor primite de la conducerea 

instituŃiei, lista cu persoanele care urmează a fi felicitate de către 

Primarul Sectorului 1 şi răspunsurile la felicitările adresate 

acestuia cu prilejul zilelor festive şi redactează materialele 

necesare întâlnirilor oficiale ale Primarului Sectorului 1, precum, 

analize, sinteze, corespondenta oficială, etc. 

- asigură, în colaborare cu Serviciul Imagine Cultura Presa, 

informarea opiniei publice cu privire la desfăşurarea 

evenimentelor deosebite sau ceremoniilor oficiale cu caracter 

local; 
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- organizează întâlnirile solemne şi ceremoniile oficiale la 

care participă primarul Sectorului 1, reprezentanŃi ai Consiliului 

local şi alte persoane din conducerea instituŃiei, inclusiv cele 

ocazionate de semnarea Acordurilor de Cooperare între 

autorităŃile publice din Sectorul 1 şi autorităŃi similare din Ńara sau 

străinătate; 

- organizează şi desfăşoară, conform regulilor de protocol, 

primirea, la primarul sectorului 1, a reprezentanŃilor unor instituŃii 

şi autorităŃi, a personalităŃilor vieŃii sociale şi politice din Ńară şi 

străinătate, precum şi ale diplomaŃilor străini, şi, în general, toate 

ceremoniile ce Ńin de competenŃa Primăriei şi Consiliului Local al 

Sectorului 1, cu excepŃia celor care sunt date în competenŃa altor 

autorităŃi publice. 

- organizează vizitele oficiale ale unor delegaŃii şi 

personalităŃi din străinătate în Sectorul 1 Bucureşti, şi în mod 

corelativ, asigura deplasările oficiale ale autorităŃilor publice din 

Sectorul 1 în străinătate, la nivel de primar, reprezentanŃi ai 

Consiliului Local şi personal cu funcŃii de conducere şi de 

execuŃie din cadrul Primăriei Sectorului 1;  

- întocmeşte referatele de specialitate şi asigură, în 

colaborare cu Serviciile de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Management Economic, logistica necesară acestor evenimente şi 

acŃiuni, în conformitate cu dispoziŃiile Ordinului Ministrului 

FinanŃelor Publice 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 şi OrdonanŃa 
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Guvernului României nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei  publice şi instituŃiile 

publice; 

- asigura organizarea ceremonialului de depuneri de coroane 

de flori, la diferite monumente, de către primarul Sectorului 1, ori 

reprezentanŃi ai Consiliului local, sau alte persoane din 

conducerea instituŃiei, în numele acestuia;  

- asistă, însoŃeşte şi consultă primarul Sectorului 1 în toate 

activităŃile protocolare; 

- asigură legături permanente cu misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale statelor străine, precum şi cu misiunile unor 

organisme internaŃionale guvernamentale şi neguvernamentale 

acreditate în România, în domeniul acŃiunilor care Ńin de sfera 

dreptului internaŃional public;  

- în exercitarea atribuŃiilor sale, Serviciul Protocol 

colaborează cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sectorului 1, organe de specialitate ale administraŃiei  

publice centrale, cu autorităŃile administraŃiei  publice locale, cu 

alte instituŃii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice de 

drept privat, solicitând şi primind date şi documente specifice 

domeniilor de activitate care implica o coroborare de competente, 

în condiŃiile legii; 

Art. 57 AtribuŃiile DirecŃiei Audit Public Intern sunt 

următoarele : 

Activitatea DirecŃiei de Audit Public Intern este guvernată 

de următoarele normative: Legea 672/2002 privind auditul public 

intern cu modificările şi completările ulterioare, Normele 
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metodologice specifice privind organizarea şi funcŃionarea 

auditului public intern în cadrul Consiliului Local al sectorului 1, 

O.M.F.P. nr. 1702/2005 - privind organizarea şi exercitarea 

activităŃii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din 

cadrul entităŃilor publice, O.M.F.P. nr. 252/2004 - privind Codul de 

conduită etica a auditorului intern. 

  - Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Public Intern, împreună 

cu Şefii celor 2 servicii, sunt responsabli de gestionarea 

resurselor umane din cadrul DirecŃiei de Audit Public Intern, 

asigurând astfel desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃii de audit 

intern. 

- Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Public Intern asigura 

evaluarea externă a activităŃii compartimentelor de audit din 

entităŃile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local sector 1, 

cel puŃin o dată la 3 ani. 

- Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Intern împreună cu 

cei 2 Şefi de Servicii, asigura pregătirea profesională continuă a 

auditorilor din cadrul DirecŃiei de Audit Public Intern (min. 15 

zile/an) şi respectarea Programului de asigurare şi îmbunătăŃire a 

calităŃii activităŃii de audit intern. 

- Asigură activităŃi de audit pentru toate activităŃile 

desfăşurate în Primăria Sector 1, DITL sector 1, DGAS – PC 

sector 1, DGPC sector 1, Complex MultifuncŃional Caraiman 

sector 1, AFIUSP sector 1. 

- Coordonează, activitatea de audit public intern la nivelul 

tuturor entităŃilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 

sector 1; 
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- Coordonează din punct de vedere metodologic activitatea 

de audit intern  desfăşurată în entităŃile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea definirii 

strategiei şi îmbunătăŃirii activităŃii  de audit. 

- Elaborează Norme metodologice specifice valabile pentru 

toate entităŃile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

sectorului 1, aprobate de Primar, cu avizul U.C.A.A.P.I. ; 

- Elaborează Planul anual de audit public intern, Planul 

prognoza pe 3-5 ani şi Programul de asigurare şi îmbunătăŃire a 

calităŃii; 

- Elaborează Raportul anual al activităŃii de audit public intern, 

pe care îl transmite la U.C.A.A.P.I. până la data de 15 ianuarie ; 

- Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua 

dacă sistemele de management financiar şi control ale Primăriei 

Sector 1 şi ale entităŃilor publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Local al sectorului 1 sunt transparente şi sunt conforme cu 

normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă şi 

eficacitate ; 

- Exercită activităŃi de audit public intern atât în cadrul 

aparatului de specialitate al P.S.1, cât şi la nivelul entităŃilor 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local sector 1, cu privire 

la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public ; 

- Efectuează misiuni ad-hoc, la cererea conducătorului entităŃii 

publice; 

- Auditează, cel puŃin o dată la 3 ani şi fără a se limita la acestea, 

următoarele : 
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- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau 

indirect obligaŃiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare ; 

- plăŃile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, 

inclusiv din fondurile comunitare ; 

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirerea de bunuri 

din domeniul privat al statului sau unităŃilor administrativ-

teritoriale ; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public 

al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale ; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de 

autorizare şi stabilire a titlurilor de creanŃa şi facilităŃilor acordate 

la încasarea acestora ; 

-  alocarea creditelor bugetare ; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ; 

-  sistemul de luare a deciziilor ; 

- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme ; 

-  sistemele informatice; 

- Numirea/revocarea Directorului Executiv al DirecŃiei Audit Public 

Intern, se face de către Primar cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I., 

conform procedurilor legale. În cazul unui aviz nefavorabil, 

numirea/revocarea  nu se poate face. 

- Numirea/ revocarea Şefilor celor 2 Servicii ale DirecŃiei Audit 

Public Intern, se face de către Primar cu avizul prealabil al 

Directorului Executiv al DirecŃiei, conform procedurilor legale, 

după analizarea dosarelor de înscriere depuse de candidaŃii, cu  
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cel puŃin 10 zile înainte de desfăşurarea concursului. În cazul 

unui aviz nefavorabil, numirea/revocarea  nu se poate face. 

- Numirea / revocarea auditorilor din cadrul DirecŃiei Audit Public 

Intern, se face de către Primar cu avizul prealabil al Şefilor celor 2 

servicii, după analizarea dosarelor de înscriere depuse de 

candidaŃii, cu  cel puŃin 10 zile înainte de desfăşurarea 

concursului. În cazul unui aviz nefavorabil, numirea/revocarea  nu 

se poate face. 

- În cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează imediat Primarului şi   structurii de control intern 

 abilitate din cadrul Primăriei sectorului 1; 

- În cazul identificării unor iregularităŃi majore auditorul intern 

poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul 

conducătorului entităŃii care a aprobat-o, dacă din rezultatele 

preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea 

acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, 

informaŃii insuficiente). 

- Desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusa de 

Directorul Executiv şi aprobată de Primarul sectorului 1, numai în 

condiŃiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu 

sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.  

- Informează fără întârziere conducerea entităŃii publice asupra 

oricărei situaŃii care ar putea să afecteze independenŃa sau 

obiectivitatea auditorilor interni.  

- În scopul evitării prejudicierii independenŃei şi obiectivităŃii 

auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate 

în urma unei misiuni de consiliere, conducătorii compartimentelor 
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de audit intern vor asigura desemnarea de auditori şi supervizori 

diferiŃi pentru efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a 

misiunilor de consiliere.  

- Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neinsusite de 

către Primarul sectorului 1 şi de către conducătorii entităŃilor 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Local sector 1, precum şi 

despre consecinŃele neimplementarii acestora, însoŃite de 

documentaŃia relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea 

trimestrului ; 

- Transmite constatările, concluziile şi recomandările rezultate din 

activitatiile sale de audit  la cererea U.C.A.A.P.I.; 

- Verifică respectarea normelor, instrucŃiunilor, precum şi a 

Codului privind conduita etica în cadrul structurilor de audit public 

intern din entităŃile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 

sector 1, şi poate iniŃia măsurile corective necesare, în cooperare 

cu conducătorul entităŃii publice în cauza ; 

Art. 58 AtribuŃiile Serviciului Audit Aparat Propriu sunt 

următoarele : 

- Şeful Serviciului Audit Aparat Propriu are atribuŃii de coordonare 

şi sinteză în domeniul tuturor activităŃilor desfăşurate la nivelul 

Aparatului Propriu al Primăriei sectorului 1; 

- Şeful Serviciului Audit Aparat Propriu asigura bună desfăşurare 

a activităŃii şi verifică respectarea normelor şi  instrucŃiunilor 

specifice şi sesizează eventualele abateri Directorului Executiv, 

pentru a iniŃia măsurile corective.  
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- Şeful Serviciului Audit Aparat Propriu, împreună cu Directorul 

Executiv, asigura gestionarea resurselor umane din cadrul 

Serviciului.  

- Şeful Serviciul Audit Aparat Propriu va transmite periodic 

constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatiile 

de audit,  la cererea Directorului Executiv; 

- Şeful Serviciul Audit Aparat Propriu urmăreşte stadiul 

implementării recomandărilor formulate în urma misiunilor 

efectuate şi informează Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit 

despre recomandările neinsusite de către structurile auditate, 

precum şi despre consecinŃele neimplementarii acestora, însoŃite 

de documentaŃia relevanta; 

- Elaborează anual Planul de audit public intern şi Planul - 

Prognoza pe 3-5 ani, pentru serviciul Audit Aparat Propriu 

documente pe care le înaintează spre avizare Directorului 

Executiv al DirecŃiei de Audit ; 

- Şeful Serviciului elaborează anual Programul de îmbunătăŃire şi 

asigurare a  calităŃii pe care îl înaintează spre avizare Directorului 

Executiv al DirecŃiei de Audit ; 

- Şeful Serviciului elaborează anual Raportul  activităŃii de audit 

public intern, document pe care îl înaintează Directorului Executiv 

al DirecŃiei de Audit; 

- Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale structurilor 

Primăriei sector 1 sunt  transparente şi sunt conforme cu normele 

de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă şi eficacitate, 

astfel : 



 

303 
 

 

Exercită activităŃi de audit public intern în cadrul structurilor 

Primăriei sector 1, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor 

publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; 

Auditează, cel puŃin o dată la 3 ani,  fără a se limita la acestea, 

următoarele : 

- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau 

indirect obligaŃiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare ; 

- plăŃile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv 

din fondurile comunitare ; 

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirerea de bunuri din 

domeniul privat al statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 

statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale ; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi 

stabilire a titlurilor de creanŃa şi facilităŃilor acordate la încasarea 

acestora ; 

- alocarea creditelor bugetare ; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ; 

- sistemul de luare a deciziilor; 

- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate 

unor astfel de sisteme ; 

-sistemele informatice; 

- În cazul identificării în cadrul misiunilor de audit, a unor 

iregularităŃi majore sau posibile prejudicii, raportează imediat 

Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Public Intern din cadrul 

Primăriei sector 1; 
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În cazul identificării unor iregularităŃi majore, auditorul intern 

poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul 

Directorului Executiv al  DirecŃiei de audit, dacă din rezultatele 

preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea 

acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, 

informaŃii insuficiente). 

- Desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusa de 

către Şeful Serviciului, şi aprobată de Directorul Executiv al 

DirecŃiei de Audit Public Intern cu acordul Primarul sectorului 1, 

numai în condiŃiile în care acestea nu generează conflicte de 

interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.  

- Informează Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Public Intern 

fără întârziere asupra oricărei situaŃii care ar putea să afecteze 

independenŃa sau obiectivitatea auditorilor interni.  

În scopul evitării prejudicierii independenŃei şi obiectivităŃii 

auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate 

în urma unei misiuni de consiliere, Şeful Serviciului audit aparat 

propriu  va propune desemnarea de auditori şi supervizori diferiŃi 

pentru efectuarea misiunilor de asigurare.  

- Efectuează misiuni ad-hoc, la cererea Directorului Executiv al 

DirecŃiei de audit cu aprobarea conducătorului entităŃii publice ; 

- Asigura îndrumare metodologica ; 

- Numirea/revocarea Şefului Serviciului Audit Aparat Propriu, se 

face de către Primar cu avizul prealabil al Directorului Executiv al 

DirecŃiei de Audit, conform procedurilor legale, după analizarea 

dosarelor de înscriere depuse de candidaŃii pentru ocuparea 

funcŃiei de Şef Serviciu, cu cel puŃin 10 zile înainte de 
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desfăşurarea concursului. În cazul unui aviz nefavorabil, 

numirea/revocarea  nu se poate face. 

- Numirea/revocarea auditorilor din cadrul Serviciului Audit Aparat 

Propriu se face de către Primar cu avizul prealabil al Şefului 

Serviciului, conform procedurilor legale, după analizarea 

dosarelor de înscriere depuse de candidaŃii pentru ocuparea 

funcŃiei de auditori interni, cu  cel puŃin 10 zile înainte de 

desfăşurarea concursului. În cazul unui aviz nefavorabil, 

numirea/revocarea  nu se poate face. 

Art. 59 AtribuŃiile Serviciului  Audit  InstituŃii Subordonate sunt 

următoarele : 

 - Şeful Serviciului Audit InstituŃii Subordonate are atribuŃii 

de coordonare şi sinteză în domeniul activităŃii de audit public 

intern desfăşurata la nivelul entităŃilor publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 1 ; 

- Şeful Serviciului Audit InstituŃii Subordonate asigura bună 

desfăşurare a activităŃii, verifica respectarea normelor şi 

instrucŃiunilor specifice şi sesizează eventualele abateri către 

Directorului Executiv al DirecŃiei de audit intern pentru a iniŃia 

măsurile corective ;  

- Şeful Serviciului elaborează anual Programul de asigurare şi 

îmbunătăŃire a calităŃii pe care îl înaintează spre avizare 

Directorului Executiv al DirecŃiei de Audit ; 

- Şeful Serviciului, împreună cu Directorul Executiv al DirecŃiei de 

audit intern asigura gestionarea resurselor umane din cadrul 

serviciului ;  



 

306 
 

 

- Şeful Serviciului Audit InstituŃii Subordonate raportează 

Directorului Executiv al DirecŃiei de Audit Intern despre 

recomandările neinsusite de conducătorii entităŃilor  publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Local Sector 1 în termen de 10  zile de 

la încheierea trimestrului; 

- Şeful Serviciului Audit InstituŃii Subordonate sesizează 

Directorul Executiv al DirecŃiei de Audit Intern din cadrul Primăriei 

în cazul identificării unor situaŃii ce afectează independenta şi 

obiectivitatea auditorilor interni. 

- Şeful  Serviciului Audit InstituŃii Subordonate centralizează 

Rapoartele anuale privind activitatea de audit de la DAIP sector 

1, CCAS Bucureşti, ADP sector 1 ; 

- Şeful Serviciului elaborează Raportul anual al activităŃii de audit 

public intern, prin centralizarea Rapoartelor anuale de activitate 

primite de la DAIP sector 1, CCAS Bucureşti, ADP sector 1 şi a 

rapoartelor întocmite în cadrul Serviciului Audit InstituŃii 

Subordonate ; 

- Şeful Serviciului Audit InstituŃii Subordonate are obligaŃia 

transmiterii Normele metodologice specifice privind organizarea şi 

funcŃionarea auditului public intern în cadrul Consiliului Local al 

sectorului 1, aprobate de Primar cu avizul U.C.A.A.P.I., la 

entităŃile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, 

şi urmăreşte respectarea lor. 

- Elaborează  Planul anual de audit public intern şi Planul - 

Prognoza pe 3-5 ani, documente pe care le înaintează spre 

avizare Directorului DirecŃiei de Audit ; 
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- Efectuează misiuni de audit public intern în colaborare cu 

auditorii din entităŃile publice  aflate sub autoritatea Consiliului 

Local Sector 1 ;  

- În cazul identificării a unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează imediat Directorului DirecŃiei de Audit  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului şi conducătorului entităŃii 

publice respective ; 

- În cazul identificării unor iregularităŃi majore, auditorul intern 

poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul 

conducătorului entităŃii publice  care a aprobat-o, dacă din 

rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin 

continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea 

accesului, informaŃii insuficiente). 

- Asigură activităŃi de audit public intern la entităŃile publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 1 împreună cu 

auditorii din entităŃile publice respective; 

- Desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este propusa de 

către şeful serviciului, şi aprobată de Directorul Executiv al 

DirecŃiei de Audit Public Intern cu acordul Primarul sectorului 1, 

numai în condiŃiile în care acestea nu generează conflicte de 

interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.  

- În scopul evitării prejudicierii independenŃei şi obiectivităŃii 

auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate 

în urma unei misiuni de consiliere, şeful serviciului de audit intern 

va propune desemnarea de auditori şi supervizori diferiŃi pentru 

efectuarea misiunilor de asigurare.  
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- Raportează la cerere, Directorului DirecŃiei de Audit din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, asupra stadiului 

implementării  recomandărilor  formulate prin rapoartele de audit ; 

- Efectuează audituri ad-hoc la entităŃile publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local sector 1 din dispoziŃia  Directorului  

DirecŃiei de Audit din cadrul Primăriei, cu acordul Primarului 

sector 1. 

- Numirea/revocarea Şefului Serviciului Audit InstituŃii 

Subordonate, se face de către Primar cu avizul prealabil al 

Directorului Executiv al DirecŃiei, conform procedurilor legale, 

după analizarea dosarelor de înscriere depuse de candidaŃii 

pentru ocuparea funcŃiei de Şef Serviciu, cu  cel puŃin 10 zile 

înainte de desfăşurarea concursului. În cazul unui aviz 

nefavorabil, numirea/ revocarea  nu se poate face. 

- Numirea/revocarea auditorilor din cadrul Serviciului Audit 

InstituŃii Subordonate, se face de către Primar cu avizul prealabil 

al Şefului Serviciului, conform procedurilor legale, după 

analizarea dosarelor de înscriere depuse de candidaŃii pentru 

ocuparea funcŃiei de auditori interni, cu  cel puŃin 10 zile înainte 

de desfăşurarea concursului. În cazul unui aviz nefavorabil, 

numirea/ revocarea  nu se poate face. 

- Asigură îndrumare metodologica entităŃilor  publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local sect 1 ; 

- Centralizează Planurile anuale de audit elaborate de către 

entităŃile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local sector 1.  

Art. 60  AtribuŃiile DirecŃiei InvestiŃii sunt următoarele: 
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- IniŃiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea documentałiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investiŃii ale Primăriei 

Sectorului 1; 

- IniŃiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind încheierea de protocoale/ convenŃii pentru 

finanłarea şi/sau realizarea de investiŃii; 

- Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 1 listele cu propunerile privind programele anuale de 

investiŃii ale Primăriei Sectorului 1; 

- Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local al 

Sectorului 1 propunerile privind finanłarea investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1; 

- Colaborează cu departamentele din cadrul Primăriei 

Sectorului 1 în vederea întocmirii programelor anuale de investiŃii; 

- Asigură respectarea cadrului legal privind organizarea şi 

desfăşurarea activităŃilor legate de achiziŃiile publice ale Primăriei 

Sectorului 1; 

- Asigura numirea unor membri ai DirecŃiei în comisiile de 

evaluare (numai funcłionari publici de conducere şi funcŃionari 

publici care ocupă funcŃii publice din clasa I);  

   - Asigură respectarea cadrului legal privind derularea 

contractelor încheiate în vederea realizării investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1; 

-   Colaborează cu instituŃiile din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1 în vederea centralizării datelor referitoare la 

programele anuale de investiŃii; 
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- Colaborează cu instituŃiile administraŃiei  publice centrale în 

vederea promovării şi derulării investiŃiilor incluse în programele 

nałionale; 

- Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea coordonării 

programelor de investiŃii care privesc sectorul 1; 

- Colaborează cu deŃinătorii/administratorii de reŃele edilitare 

în vederea coordonării programelor de investiŃii care privesc 

sectorul 1; 

- Asigură contactul permanent cu locuitorii sectorului prin 

formularea răspunsurilor la petiŃiile acestora în legătură cu 

programele de investiŃii ale Primăriei Sectorului 1; 

Art. 61. AtribuŃiile Serviciului AchiziŃii Publice sunt următoarele: 

- Întocmeşte şi actualizează programul anual al achiziŃiilor 

publice; 

- Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind 

procedurile de AchiziŃii  publice; 

- Asigură întocmirea documentaŃiilor de atribuire cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu pe baza 

documentelor primare întocmite de departamentele care solicită 

achiziŃia respectivă (referate de necesitate, caiete de sarcini, note 

justificative privind personalul de specialitate necesar îndeplinirii 

viitoarelor contracte de AchiziŃii  publice); 

- Verifică existenŃa fondurilor necesare pentru efectuarea 

achiziŃiei; 
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- Transmite spre publicare de către operatorul SEAP  a 

invitaŃiilor/ anunŃurilor de participare privind procedurile de 

achiziłie; 

- Asigură întocmirea documentelor privind înştiinŃarea 

institułiilor cu rol de verificare şi control al achiziŃiilor publice, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- Asigură întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la 

solicitările de clarificări formulate de operatorii economici în 

legătură cu procedurile de achiziŃie; 

- Asigură numirea şi funcŃionarea comisiilor de evaluare a 

ofertelor (şeful de serviciu şi funcŃionarii publici care ocupă 

funcłII publice din clasa I pot face parte din comisiile de 

evaluare); 

- Asigură transmiterea către operatorii economici a 

solicitărilor de clarificări formulate de comisiile de evaluare; 

- Asigură transmiterea către operatorii economici a 

comunicărilor privind rezultatul procedurilor de AchiziŃii  publice; 

- Asigură întocmirea şi transmiterea documentaŃiilor 

prevăzute de lege şi/ sau a celor solicitate de instituŃiile abilitate 

în situaŃia depunerii contestaŃiilor privind procedurile de AchiziŃii  

publice; 

- Asigură întocmirea, înregistrarea şi transmiterea 

contractelor de AchiziŃii  publice către operatorii economici şi 

către departamentele din cadrul Primăriei Sectorului 1 care vor 

derula acele contracte; 

- Asigură întocmirea şi arhivarea dosarelor de AchiziŃii  

publice; 
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- Asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea 

informaŃiilor legate de achiziŃiile publice şi stadiul acestora;  

 

Art. 62. AtribuŃiile Serviciului Urmărire şi Derulare Servicii sunt 

următoarele: 

- IniŃiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind aprobarea/ modificărea documentałiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor de investiŃii ale Primăriei 

Sectorului 1; 

- IniŃiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind încheierea de protocoale/ convenŃii pentru 

finanłarea şi/sau realizarea de investiŃii; 

- Colaborează cu institułiile administraŃiei  publice centrale 

în vederea promovării investiŃiilor incluse în programele 

nałionale; 

- Transmite departamentului de specialitate din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 lista obiectivelor de investiŃii pentru care 

este necesar a se solicita certificate de urbanism;  

- Transmite Serviciului AchiziŃii  Publice informaŃiile necesare 

includerii achiziŃiilor de servicii aferente investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1 în programul anual al achziŃiilor publice; 

- Asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a temelor 

de proiectare aferente proiectelor tehnice necesare realizării 

obiectivelor de investiŃii ale Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură întocmirea documentelor primare necesare 

efectuării achiziŃiilor publice de servicii privind investiŃiile Primăriei 

Sectorului 1, cu excepłia serviciilor privind reabilitarea termică – 
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referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind 

personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte 

de AchiziŃii  publice; 

- Colaborează cu Serviciul AchiziŃii  Publice în vederea 

întocmirii Fişei de date a achiziŃiilor publice privind serviciile 

aferente investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a 

ofertelor – numai şeful de serviciu şi funcŃionarii publici care 

ocupă funcłII publice din clasa I; 

- Preia de la Serviciul AchiziŃii  Publice contractele de 

AchiziŃii  publice de servicii aferente investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1, urmăreşte îndeplinirea acestora, asigură avizarea 

documentaŃiilor tehnice şi economice şi întocmeşte 

documentałiile necesare decontării serviciilor prestate de către 

operatorii economici şi le transmite;  

- Asigură transmiterea către departamentul de specialitate 

din cadrul Primăriei Sectorului 1 a documentaŃiilor necesare 

obŃinerii avizelor solicitate prin certificatele de urbanism în 

vederea obłinerii autorizaŃiei de construire; 

- Asigură întocmirea şi transmiterea documentelor 

constatatoare privind îndeplinirea obligaŃiilor contractuale de către 

prestatorii de servicii, în condiŃiile legii; 

- Asigură întocmirea documentelor necesare eliberării 

garanŃiei de bună execuŃie a contractelor de servicii aferente 

investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură formularea răspunsurilor la petiŃiile în legătură cu 

promovarea investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 
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- Asigură înregistrarea şi arhivarea tuturor documentelor 

legate de activitatea serviciului; 

 

Art. 63. AtribuŃiile Serviciului Urmărire Contracte şi Lucrări 

sunt următoarele: 

- Asigură întocmirea listelor de investiŃii ale Primăriei 

Sectorului 1, cu specificarea surselor de finanłare; 

- Asigură centralizarea listelor de investiŃii ale institułiilor din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1; 

- Colaborează cu institułiile administraŃiei  publice centrale 

în vederea derulării investiŃiilor incluse în programele nałionale; 

- Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea coordonării 

programelor de investiŃii care privesc sectorul 1; 

- Colaborează cu deŃinătorii/ administratorii de reŃele edilitare 

în vederea coordonării programelor de investiŃii care privesc 

sectorul 1; 

- Asigură întocmirea documentelor prevăzute de lege privind 

angajarea şi OrdonanŃarea cheltuielilor privind investiŃiile 

Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aprobaŃi, în condiŃiile legii; 

- Transmite Serviciului AchiziŃii  Publice informaŃiile necesare 

includerii achiziŃiilor de lucrări aferente investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1 în programul anual al achziŃiilor publice; 

- Asigură întocmirea documentelor primare necesare 

efectuării achiziŃiilor publice de lucrări privind investiŃiile Primăriei 
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Sectorului 1, cu excepŃia lucrărilor privind reabilitarea termică – 

referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind 

personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte 

de AchiziŃii  publice; 

- Colaborează cu Serviciul AchiziŃii  Publice în vederea 

întocmirii Fişei de date a achiziŃiilor publice privind lucrările 

aferente investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a 

ofertelor – numai şeful de serviciu şi funcŃionarii publici care 

ocupă funcłII publice din clasa I; 

- Transmite departamentului de specialitate din cadrul 

Primăriei Sectorului 1 lista obiectivelor de investiŃii pentru care 

este necesar a se solicita autorizaŃie de construire; 

- Preia de la Serviciul AchiziŃii  Publice contractele de 

AchiziŃii  publice de lucrări aferente investiŃiilor Primăriei 

Sectorului 1 şi asigură îndeplinirea prevederilor legale privind 

începerea, derularea şi finalizarea lucrărilor; 

- Asigură întocmirea documentelor necesare efectuării 

decontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiŃii ale 

Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură întocmirea şi transmiterea documentelor 

constatatoare privind îndeplinirea obligaŃiilor contractuale de către 

executanŃii lucrărilor, în condiŃiile legii; 

- Asigură întocmirea documentelor necesare eliberării 

garanŃiei de bună execuŃie a contractelor de lucrări aferente 

investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 



 

316 
 

 

- Asigură formularea răspunsurilor la peŃtiŃiile în legătură cu 

lucrările aferente investiŃiilor Primăriei Sectorului 1; 

- Asigură înregistrarea şi arhivarea tuturor documentelor 

legate de activitatea serviciului; 

- cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea 

informărilor privind obligaŃiile autorităŃii publice, programele 

naŃionale iniŃiate şi modul în care se pot implica autorităŃile 

publice în derularea acestora; 

- cunoaşterea normativelor şi reglementărilor tehnice specifice şi 

a modificărilor care sunt aduse acestora; 

- iniŃierea acŃiunilor necesare desfăşurării programului privind 

intervenŃiile la imobilele cu destinaŃie lăcaş de cult (amenajări 

interioare şi exterioare, consolidări, restaurări) şi privind 

construirea de noi lăcaşe de cult: 

- primirea şi verificarea documentelor prezentate de către preoŃii 

parohi privind intervenŃiile la construcŃiile existente; 

- informarea preoŃilor parohi asupra obligaŃiilor pe care le au 

pentru că lucrările propuse să poată fi incluse în programele 

specifice; 

- informarea preoŃilor parohi asupra etapelor care trebuie parcurse 

pentru realizarea obiectivelor din cadrul programelor; 

- efectuarea demersurilor pentru includerea obiectivelor în 

programele de investiŃii; 

- transmiterea către Serviciul AchiziŃii Publice a informaŃiilor şi 

documentelor necesare achiziŃiei de servicii sau lucrări pentru 

derularea programelor; 

- orice alte activităŃi necesare iniŃierii desfăşurării programelor. 
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- Ńinerea evidenŃelor privind derularea programelor referitoare la 

lăcaşele de cult: 

- solicitările existente; 

- numărul lăcaşelor incluse în programe; 

- stadiul în care se află fiecare lăcaş inclus în program; 

- orice alte evidenŃe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului 

derulării programelor. 

- urmărirea în teren a derulării lucrărilor la lăcaşurile de cult, 

preluarea informaŃiilor furnizate de constructor, proiectant, 

diriginte de şantier şi preotul paroh, informarea factorilor 

răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor 

(dacă este cazul); 

- iniŃierea acŃiunilor necesare desfăşurării programelor privind 

consolidările de imobile: 

- aducerea la cunoştinŃa asociaŃiilor de proprietari a obligaŃiilor pe 

care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind 

includerea imobilelor în programe; 

- primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaŃiile de 

proprietari pentru includerea în programe; 

- efectuarea demersurilor pentru includerea imobilelor în 

programe, conform prevederilor legale; 

- transmiterea către Serviciul AchiziŃii Publice a informaŃiilor şi 

documentelor necesare achiziŃiei de servicii sau lucrări pentru 

derularea programelor; 

- orice alte activităŃi necesare iniŃierii desfăşurării programelor. 

- corelarea programelor de consolidare a imobilelor cu 

programele de reabilitare termică a imobilelor (unde este cazul). 
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- Ńinerea evidenŃelor privind derularea programelor de consolidare 

a imobilelor: 

- solicitările existente; 

- numărul imobilelor incluse în programe; 

- stadiul în care se află fiecare imobil inclus în program; 

- orice alte evidenŃe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului 

derulării programelor. 

- urmărirea în teren a derulării lucrărilor de consolidare a 

imobilelor de locuinŃe, preluarea informaŃiilor furnizate de 

constructor, proiectant, diriginte de şantier şi reprezentanŃii 

asociaŃiilor de proprietari şi a cerinŃelor acestora, informarea 

factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea 

răspunsurilor (dacă este cazul). 

- colaborarea cu serviciile de specialitate 

1. funcŃionarii publici din cadrul biroului pot participa ca 

membri în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziŃia 

serviciilor şi lucrărilor necesare derulării programelor specifice. 

2. întocmirea şi transmiterea situaŃiilor prevăzute de lege către 

autorităŃile publice locale (Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti) şi centrale. 

3. preluarea sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea 

răspunsurilor către petenŃi; Ńinerea evidenŃei acestora. 

4. preluarea documentelor cu tematică specifică transmise de 

către autorităŃi publice locale şi centrale şi de către orice 

persoană juridică, redactarea răspunsurilor, informărilor (după 

caz); Ńinerea evidenŃei acestor documente. 
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Art. 64 DirecŃia UtilităŃi Publice  

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementarilor 

Uniunii Europene, care trebuiesc implementate şi aplicate de 

către autoritatea publica locală, atât în documentele de lucru 

elaborate de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul 

utilităŃilor publice. 

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor 

Uniunii Europene, care trebuie implementate şi aplicate de către 

autoritatea publică locală, atât în documentele de lucru elaborate 

de acestea, cât şi în activitatea curentă în domeniul utilităŃilor 

publice. 

Art. 65 AtribuŃiile Serviciului Liberă IniŃiativă şi ActivităŃi 

Comerciale  sunt următoarele: 

- instrumentează dosarele privind eliberarea, prelungirea, 

modificărea acordurilor de funcŃionare pentru spaŃiile comerciale 

situate în zone publice, conform O. G. nr. 99/2000, aprobată prin 

Legea nr. 650/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare ale 

acesteia, aprobate prin H.G. nr. 333/2003; 

- încadrează pe tipuri unităŃile de alimentaŃie publică neincluse 

în structurile de primire turistică conform H.G.R. 843/1999; 

primeşte notificările privind vânzările de soldare sau lichidare;  

Art. 66  AtribuŃiile Biroului Reabilitare Termică Şi Energii 

Alternative sunt următoarele: 

- cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea 

informărilor privind obligaŃiile autorităŃii publice, programele 

naŃionale iniŃiate şi modul în care se pot implica autorităŃile 

publice în derularea acestora. 
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- cunoaşterea normativelor tehnice specifice şi a modificărilor 

care sunt aduse acestora.  

- iniŃierea acŃiunilor necesare desfăşurării programelor 

specifice: 

- aducerea la cunoştinŃa asociaŃiilor de proprietari a obligaŃiilor 

pe care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind 

includerea imobilelor în programe; 

- primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaŃiile 

de proprietari pentru includerea în programe; 

- efectuarea demersurilor pentru aprobarea în cadrul 

structurilor interne a includerii imobilelor în programe; 

- transmiterea către Serviciul AchiziŃii Publice a informaŃiilor şi 

documentelor necesare achiziŃiei de servicii sau lucrări pentru 

derularea programelor; 

- orice alte activităŃi necesare iniŃierii desfăşurării programelor. 

- transmiterea către birourile/serviciile de specialitate din cadrul 

instituŃiilor abilitate a informaŃiilor privind necesitatea consolidării 

imobilelor, în baza expertizelor tehnice efectuate. 

- Ńinerea evidenŃelor privind derularea programelor: 

- solicitările existente; 

- numărul imobilelor incluse în programe; 

- stadiul în care se află fiecare imobil inclus în program; 

- orice alte evidenŃe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului 

derulării programelor. 

- urmărirea în teren a derulării lucrărilor, preluarea informaŃiilor 

furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi 

reprezentanŃii asociaŃiilor de proprietari şi a cerinŃelor acestora, 
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informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi 

redactarea răspunsurilor (dacă este cazul). 

- Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a 

ofertelor – numai şeful de serviciu şi funcŃionarii publici care 

ocupă funcŃii publice din clasa I 

- Asigura întocmirea şi transmiterea situaŃiilor prevăzute de 

lege către autorităŃile publice locale (Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti) şi 

centrale. 

- preluarea  sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea 

răspunsurilor către petenŃi; Ńinerea evidenŃei acestora. 

- preluarea documentelor cu tematică specifică transmise de 

către autorităŃi publice locale şi centrale şi de către orice 

persoană juridică, redactarea răspunsurilor, informărilor (după 

caz); Ńinerea evidenŃei acestor documente. 

- studierea site-urilor specifice (româneşti şi ale statelor 

membre ale Uniunii Europene) şi redactarea informărilor 

referitoare la noutăŃi în domeniu, posibilităŃi de finanŃare, proiecte 

derulate de alte autorităŃi publice locale şi orice alte aspecte utile 

în iniŃierea şi derularea eficientă a programelor specifice. 

- Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării 

achiziŃiilor publice de lucrări privind reabilitarea termică – referate 

de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind 

personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte 

de AchiziŃii  publice 
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- instrumentează dosarele privind eliberarea, prelungirea, 

modificărea autorizaŃiilor de comercializare în pieŃele situate în 

sectorul 1, conform H.G. nr.348/2004; 

- instrumentează dosarele privind eliberarea autorizaŃiilor 

pentru comerŃul stradal ocazional de sărbătorile religioase ale 

Crăciunului, sărbătorile religioase ale Paştelui şi zilele de 1 şi 8 

Martie, conform H.C.G.M.B. 118/2004 (modificată prin 

H.C.G.M.B. nr.203/2004) şi a H.C.L. Sector 1 nr. 480/2008;  

- caută soluŃii pentru simplificarea unor formalităŃi 

administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcŃionării 

comercianŃilor conform O.U.G. nr. 76/2001; 

- instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de 

comercializare pe domeniul public şi a avizelor de amplasare 

conform H.C.L.Sector 1 nr.240/2005, modificată şi completată cu 

H.C.L.Sector 1 nr. 346/2006; 

- instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de 

prezentare sezonieră în afara spaŃiilor comerciale; 

- instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de 

funcŃionare pentru spaŃiile comerciale ce desfăşoară activităŃi de 

alimentaŃie publică în conformitate cu Legea nr. 571/2003, 

modificată şi completată cu Legea nr.343/2006; 

- aplică taxele locale conform H.C.G.M.B. nr. 300/2006; 

- soluŃionează sesizările petenŃilor în limita competenŃelor 

conferite de legislaŃia în vigoare; 

- avizează şi propune către Consiliul Local Sector 1 proiectele 

de hotărâri în domeniul activităŃilor economice; 
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Art. 67 AtribuŃiile Serviciului Fond Imobiliar sunt următoarele : 

- Ńine evidenŃa fondului locativ proprietate de stat în limitele de 

competenŃă stabilite prin legislaŃia şi actele de autoritate ale 

municipalităŃii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia, O.G. nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia, Legea 152/1998 şi H.G. 962/2001 privind 

construirea de locuinŃe în regim de închiriere pentru tineri şi familii 

de tineri, cu finanŃare de la bugetul de stat şi credite externe, 

Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente 

acestora, din fondul locativ de stat conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 

42/13.02.2003, O.G. nr. 83/2001; O.U.G nr. 74/2007 şi O.U.G. nr. 

57/2008); 

- verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenŃa A.F.I., 

S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, situaŃia locuinŃelor, garajelor şi 

dependinŃelor disponibile cât şi reglementările solicitate de 

locatari; 

- întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi 

repartizare a locuinŃelor, garajelor, dependinŃelor, extinderilor, 

transcrierilor şi includerilor acestora în contractele de închiriere; 

- întocmeşte notele referitoare la adresele transmise de A.F.I. şi 

S.C. ROM-VIAL S.A. pentru solicitările de schimburi de locuinŃe, 

transcrieri de contracte, includeri în contractul de închiriere 

conform art. 17 din Legea 114/1996; 

- primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăŃite 

să contracteze locuinŃe proprietate în baza O.G. nr. 19/1994; 
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- primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăŃite 

să beneficieze de locuinŃe din fondurile statului potrivit O.G. nr. 

83/2001  construite din fonduri proprii, etc;. 

- întocmeşte anchetele sociale la dosarele depuse în baza Legii 

114/1996 şi întocmeşte lista de priorităŃi conform H.C.L. 285/2008 

şi  a H.C.L. 29/2009; 

- răspunde în termen legal la cererile, audienŃele şi scrisorile 

repartizate serviciului; 

- asigură evidenŃa şi arhivarea lucrărilor executate şi a 

corespondenŃei repartizate; 

- asigură programul cu publicul în zilele de luni până joi între 

orele 10,00 -14,00 şi ori de câte ori este nevoie; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local al sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- asigură schimb permanent de date şi informaŃii cu PMB, A.F.I., 

S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, PoliŃia Comunitară Sector 1, PoliŃia 

Sectorului 1, precum şi cu alte instituŃii atât de pe raza 

Municipiului Bucureşti cât şi pe teritoriul României; 

- încheie contracte de închiriere pentru locuinŃele aflate în 

administrarea Consiliului Local al sectorului 1 conform O.G. 

nr.83/2001 şi a celor construite din fonduri proprii; 

- operează în contractele de închiriere modificările survenite în 

componenŃa familiei sau a schimbărilor de nume sau de titular; 

- verifică pe teren starea apartamentelor administrate conform 

O.G. nr. 83/2001 şi a celor construite din fonduri proprii, etc.; 
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- redactează răspunsuri către instanŃele de judecată sau 

organelor de anchetă la solicitarea acestora pentru soluŃionarea 

dosarelor de revendicare, penale, etc.; 

- răspunde cu promptitudine la orice sarcini atribuite de către 

conducerea instituŃiei. 

Art. 68 AtribuŃiile Biroului Administrare Fond Imobiliar  sunt 

următoarele: 

- Ńine evidenŃa fondului locativ proprietate de stat în limitele de 

competenŃă stabilite prin legislaŃia şi actele de autoritate ale 

municipalităŃii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia, O.G. nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia, Legea 152/1998 şi H.G. 962/2001 privind 

construirea de locuinŃe în regim de închiriere pentru tineri şi familii 

de tineri, cu finanŃare de la bugetul de stat şi credite externe, 

Regulamentul de repartizare a locuinŃelor şi a terenurilor aferente 

acestora, din fondul locativ de stat conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 

42/13.02.2003, O.G. nr. 83/2001; O.U.G nr. 74/2007 şi O.U.G. nr. 

57/2008); 

- verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenŃa A.F.I., 

S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, situaŃia locuinŃelor, garajelor şi 

dependinŃelor disponibile cât şi reglementările solicitate de 

locatari; 

- întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi 

repartizare a locuinŃelor, garajelor, dependinŃelor, extinderilor, 

transcrierilor şi includerilor în contractele de închiriere; 

- întocmeşte notele referitoare la adresele transmise de A.F.I. şi 

S.C. ROM-VIAL S.A. pentru solicitările de schimburi de locuinŃe, 
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transcrieri de contracte, includeri în contractul de închiriere 

conform art. 17 din Legea 114/1996; 

- emite şi eliberează repartiŃiile pentru apartamentele 

achiziŃionate; 

- răspunde în termen legal la cererile, audienŃele şi scrisorile 

repartizate serviciului; 

- asigură evidenŃa şi arhivarea lucrărilor executate şi a 

corespondenŃei repartizate; 

- asigură programul cu publicul în zilele de luni până joi între 

orele 10,00 -14,00 şi ori de câte ori este nevoie; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local al sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- asigură schimb permanent de date şi informaŃii cu PMB, A.F.I., 

S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, PoliŃia Comunitară Sector 1, PoliŃia 

Sectorului 1, precum şi cu alte instituŃii atât de pe raza 

Municipiului Bucureşti cât şi pe teritoriul României; 

- operează în contractele de închiriere modificările survenite în 

componenŃa familiei sau a schimbărilor de nume sau de titular; 

- urmăreşte plata chiriilor pentru a nu se înregistra debite; 

- verifică pe teren starea apartamentelor achiziŃionate de pe 

piaŃa liberă de către D.G.A.S.P.C. conform hotărârilor C.L.S.1 şi a 

celor construite din fonduri proprii, etc.; 

- Ńine legătura permanent prin schimb de informaŃii referitor la 

plata chiriei şi a întreŃinerii cu DirecŃia Management Economic – 

Serviciul Financiar; 
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- împreună cu D.G.A.S.P.C. Sector 1, Ńine legătura cu 

administratorii imobilelor achiziŃionate de pe piaŃa liberă de către 

D.G.A.S.P.C. conform hotărârilor C.L.S.1; 

- participă ca reprezentant al Primăriei sectorului 1, în cazul 

evacuării unor chiriaşi ce nu şi-au respectat clauzele 

contractuale; 

- redactează răspunsuri către instanŃele de judecată sau 

organelor de anchetă la solicitarea acestora pentru soluŃionarea 

dosarelor de revendicare, penale, etc.; 

- răspunde cu promptitudine la orice sarcini atribuite de către 

conducerea instituŃiei; 

Art. 69 AtribuŃiile Serviciului EficienŃă Energetică, Mediu şi 

Servicii Publice de Salubrizare  sunt următoarele: 

- reactualizează strategia de protecŃie a mediului în sectorul 1; 

- elaborează recomandările şi acŃionează pentru integrarea 

politicilor de mediu în strategiile şi politicile sectoriale; 

- coordonează activitatea de instruire în domeniul protecŃiei 

mediului; 

- IniŃiază proiecte de acte normative, norme tehnice, 

reglementări şi proceduri specifice; 

- colaborează cu organizaŃii şi autorităŃi similare din Ńară şi 

străinătate şi reprezintă instituŃia în relaŃiile specifice domeniului 

de protecŃie a mediului; 

- colaborează cu autorităŃile centrale de mediu şi cu 

organizaŃiile neguvernamentale de profil, în elaborarea politicilor 

publice de mediu, sectoriale şi regional; 
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- promovează şi elaborează proiecte de mediu în colaborare cu 

ONG privind importanŃa protecŃiei mediului şi educaŃiei eco-civice 

pe teritoriul sectorului 1; 

- derulează proiecte care să utilizeze metodologii de 

management de proiect respectiv metodologia de iniŃiere, 

promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor cu 

finanŃare din banii publici şi fonduri UE; 

- IniŃiază programe şi proiecte în parteneriat cu insittuŃiile de 

ÎnvăŃământ şi ONG cu privire la aplicarea normelor de protecŃie a 

mediului; 

- pune la dispoziŃia publicului datele privind starea mediului, 

programele şi politica de protecŃie a mediului din sectorului 1; 

- acŃionează conform legislaŃiei naŃionale şi europene în 

domeniul eficienŃei energetice şi a energiilor alternative şi 

întocmeşte, propune şi urmăreşte elaborarea documentaŃiilor de 

profil; 

- optimizează sistemul de salubrizare şi promovează reciclarea 

materialelor refolosibile; 

- implementează directivele Uniunii Europene în domeniul 

protecŃiei mediului la nivel de administraŃie locală; 

- soluŃionează sesizările şi reclamaŃiile având ca obiect 

probleme de protecŃia mediului şi ecologie urbană; 

- propune programe, elaborează proiecte referitoare la 

protecŃia mediului înconjurător şi strategii de acŃiune pentru 

eliminarea factorilor care provoacă pe raza sectorului poluare, 

deversarea de deşeuri, luând măsuri de igienizare a zonelor, în 
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colaborare cu AdministraŃiea Domeniului Public Sector 1, cu 

operatorul de salubritate şi alte servicii publice specializate;  

- monitorizează depozitele neamenajate de deşeuri conform 

legii; 

- elaborează şi aprobă studiile de fezabilitate privind 

reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de 

salubrizare, cu respectarea cerinŃelor impuse de legislaŃia privind 

protecŃia mediului în vigoare;  

- delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de 

transparenŃă, competitivitate şi eficienŃă, precum şi exercitarea 

atribuŃiilor de administrare asupra bunurilor aparŃinând 

patrimoniului public său privat al unităŃilor administrativ-teritoriale 

aferente infrastructurii serviciului;  

- stabileşte şi aprobă indicatorii de performanŃă ai serviciului de 

salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;  

- adoptă măsurile organizatorice necesare pentru 

generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea 

valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;  

- mediază conflictele contractuale dintre utilizatori şi operatorul 

serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părŃi; 

- notifică operatorul, în cazul în care acesta nu operează la 

parametrii de eficienŃă şi calitate la care s-a obligat ori nu 

respectă indicatorii de performanŃă ai serviciului de salubrizare;  

- monitorizează şi exercită controlul privind documenetele 

justificative cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de 

salubrizare.  
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Art. 70 AtribuŃiile Serviciului Aprovizionare şi  Administrativ  

sunt următoarele : 

-   1, la cererea acestora, prin referatele de necesitate şi 

oportunitate; 

- organizează şi supraveghează efectuarea şi întreŃinerea 

curăŃeniei în sediul primăriei, precum şi pe căile de acces şi în 

parcări; 

- asigură  materialele necesare pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, urmare a solicitărilor Serviciului de Prevenire a 

Incendiilor şi Apărare Civilă Sector 1; 

- urmăreşte lucrările curente de remediere a defectelor la 

instalaŃiile electrice, sanitare şi termice,  ale operaŃiilor de 

întreŃinere, zugrăveli ale suprafeŃelor interioare şi exterioare ale 

primăriei şi Centrului Militar din Sectorul 1, dacă este cazul; 

- Vizează centralizatoarele reprezentând cotele de întreŃinere 

pentru chiriaşii din imobilul din MunŃii Tatra 18-20; 

- asigură prin personalul angajat, calificat şi autorizat 

remedierea defecŃiunilor de mică amploare la instalaŃiile, 

aparatura şi mobilierul din Primăria Sectorului 1; 

- are în vedere sprijinirea serviciului imagine prin asigurarea 

funcŃionării instalaŃiilor de sonorizare în cadrul activităŃilor 

culturale desfăşurate de către primărie, precum şi a altor 

evenimente ; 

- se ocupă de rezolvarea problemelor cu furnizorii de utilităŃi : 

DISTRIGAZ, ELECTRICĂ, APA NOVA, RADET, ROMTELECOM, 

ORANGE, VODAFONE, etc. cu privire la plăŃi, avarii, facturi 

întârziate, diverse sesizări; 
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- gestionează bunurile/valorile din magaziile primăriei prin 

intermediul gestionarului care, sprijinit de comisia de recepŃie 

recepŃioneză produsele livrate şi întocmeşte actele necesare; 

- întocmeşte procese verbale de recepŃie şi pune în funcŃiune 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar, cu ajutorul comisiilor 

numite prin dispoziŃii ale primarului ; 

- se ocupă cu întocmirea de către gestionar a bonurilor de 

consum şi de transfer pentru bunurile ieşite din magazie, precum 

şi a bonurilor de transfer pentru obiectele de inventar şi/sau 

mijloacele fixe transferate între compartimente; 

- întocmeşte centralizatoarele venite de la compartimentele 

primăriei pentru aprovizionarea cu rechizite, articole de papetărie, 

tonere şi alte consumabile pentru tehnica de calcul, hârtie, 

materiale de curăŃenie şi întreŃinere, etc.,  respectiv distribuirea 

acestora către compartimente; 

- Ńine evidenŃa contractelor din punct de vedere cantitativ şi 

valoric împreună cu serviciul contabilitate; 

- întocmeşte documentaŃiile către serviciul AchiziŃii Publice; 

- efectuează OrdonanŃările pentru plata furnizorilor de utilităŃi; 

- achiziŃionează diverse produse cu valoarea mică la solicitările 

venite din instituŃie şi unităŃile subordonate ; 

- întocmeşte documenetele necesare pentru înhumările sociale 

în baza hotărârilor C.G.M.B.. 

Art. 71 DirecŃia Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol 

are în subordine următoarele: 

- Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

- Biroul Cadastru 
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Art. 72 AtribuŃiile Biroului  Cadastru  sunt următoarele: 

- Ńine evidenŃa planurilor cadastrale şi a registrului 

posesorilor de imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1986; 

Ńine legătura cu departamentul de resort din cadrul Primăriei 

Capitalei şi cu celelalte instituŃii implicate în vederea actualizării 

acestuia; 

- atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe 

baza evidenŃelor deŃinute, precum şi prin verificări, pentru nevoi 

interne; 

• tehnic: - efectuarea măsurătorii, identificarea poziŃiei, 

configuraŃiei şi mărimii suprafeŃelor terenurilor pe destinaŃii de 

folosinŃă şi proprietari; 

• economic: - identificarea pe baza evidenŃelor existente şi 

prin orice alte mijloace a destinaŃiei, categoriei de folosinŃă a 

parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii 

imobilelor; 

• juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de 

proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective; 

- efectuează măsurători pentru întocmirea planurilor de 

situaŃie corespunzătoare necesare desfăşurării activităŃii 

institułiei; 

- identifică şi evidenŃiează imobilele – terenuri virane – de pe 

teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului 

Bucureşti;  

- efectuează puneri în posesie şi întocmeşte procese –

verbale de punere în posesie;  



 

333 
 

 

- eliberează Titlurile de Proprietate şi Procesele -verbale de 

punere în posesie; 

- verifică expertizele topografice privind terenuri situate pe 

raza teritorială a sectorului 1; 

- păstrează evidenŃa tuturor lucrărilor, atât în format analog 

cât şi digital; 

- asigură legătura cu petenŃii prin corespondenŃa şi în 

programul cu publicul; 

- verifică şi completează documentaŃiile; 

- actualizează baza de date realizată în format digital privind 

arhiva DirecŃiei ; 

- asigură însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de 

referinŃă specifice şi în domeniul administraŃiei  publice locale; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate; 

- realizează orice alte atribuŃii stabilite în sarcina fiecărui 

angajat conform fişei postului. 

Art. 73 AtribuŃiile Serviciului Fond Funciar şi Registru Agricol 

sunt următoarele: 

- pregăteşte lucrările Subcomisiei locale pentru aplicarea 

Legilor fondului funciar, prin instrumentarea dosarelor; 

- realizează corespondenŃa cu petenŃii şi/sau cu alte instituŃii, 

conform măsurilor dispuse de către Subcomisia locală; 

- gestionează arhiva Subcomisiei locale, cât şi a altor 

documente depuse în baza fondului funciar; 
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- analizează, instrumentează şi completează documentaŃiie, cu 

actele necesare, conform prevederilor legale; 

- eliberează Titlurile de Proprietate;  

- înscrie,  completează la zi şi centralizează datele din 

Registrul Agricol; 

- întocmeşte rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul 

Agricol; 

- asigură asistenŃa tehnică la întocmirea Registrului Agricol 

pentru sectorul 1; 

- întocmeşte certificatele de producător pe baza evidenŃelor din 

Registrul Agricol şi a verificărilor din teren; 

- emite certificate de proprietate pentru animale, pe baza 

evidenŃelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren; 

- atestă datele din evidenŃele Registrului Agricol persoanelor 

titulare, necesare la Oficiul forŃelor de muncă şi pentru ajutor 

social; 

- asigură servicii de consultanŃă agricolă prin sprijinirea 

fermierilor din sectorul 1 în obŃinerea de seminŃe selecŃionate, 

animale de reproducŃie, material biologic  şi informarea acestora 

în teren; 

- asigură transmiterea de informaŃii referitoare la subvenŃiile şi 

primele din agricultură, precum şi legislaŃia agricolă în vigoare ; 

-   eliberează şi centralizează cererile pentru subvenŃii în baza 

legislaŃiei agricole în vigoare, precum şi cererile pentru înscrierea 

în registrul exploataŃiilor agricole şi viticole; 

- informează cu  privire la achiziŃionarea îngrăşămintelor; 
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- informează cu privire la normele sanitar – veterinare, în 

vederea desfacerii pe piaŃă a produselor de origine animală şi  a 

celor din producŃia  legumicolă , viticolă , pomicolă; 

- identifică problemele urgente ale fermierilor şi grupurilor de 

fermieri privaŃi  din sectorul 1, prin demersuri efectuate pe teren  

şi  colaborarea cu Oficiul Municipal  de ConsultanŃa Agricolă  

pentru soluŃionarea acestora; 

- păstrează evidenŃa tuturor lucrărilor atât în format analog cât 

şi digital; 

- actualizează baza de date realizată în format digital privind 

arhiva DirecŃiei cât şi pe cea a Subcomisiei Locale ; 

- transmite invitaŃii în vederea completării documentaŃiilor; 

- asigură legătura cu petenŃii prin corespondenŃa şi în 

programul cu publicul; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate; 

- asigură însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de 

referinŃă în domeniul administraŃiei  publice locale; 

- realizează orice alte atribuŃii stabilite în sarcina fiecărui 

angajat conform fişei postului. 

Art. 74 AtribuŃiile Serviciului Secretariat General, AudienŃe  

sunt următoarele : 

a) Consiliul Local al Sectorului 1: 

- asigură aducerea la cunoştinŃa cetăŃenilor a ordinii de zi a 

şedinŃelor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiŃiile legii, 

precum şi a Hotărârilor şi DispoziŃiilor cu caracter normativ;  
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- asigură convocarea consilierilor la şedinŃele Consiliului 

Local, la şedinŃele comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate, precum şi orice alte convocări ale consilierilor sau ale 

conducerilor instuŃiilor din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1 la cererea consilierilor ; 

- organizează şedinŃele consiliului, conform ordinii de zi ; 

- asigură pregătirea mapelor de şedinŃă, multiplicarea 

materialelor şi difuzarea acestora către consilierii aleşi ; 

- Ńine evidenŃa consilierilor la şedinŃele în plen; 

- întocmeşte stenogramele dezbaterilor şedinŃelor Consiliului 

Local ; 

- Ńine evidenŃa Registrului proiectelor de hotărâri, precum şi 

Registrul  hotărârilor Consiliului Local ; 

- transmite către Prefectura Municipiului Bucureşti hotărârile 

adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în termenul prevăzut 

de lege; 

- asigură  transmiterea spre publicare a hotărârilor Consiliului 

Local la Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti; 

- asigură transmiterea hotărârilor şi proceselor verbale ale 

şedinŃelor Consiliului Local  spre afişare pe site-ul oficial al 

Primăriei Sectorului 1; 

- difuzează hotărârile Consiliului Local în termenul legal  

compartimentelor interesate; 

- asigură redactarea Rapoartelor Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local pentru  proiectele de hotărâri  supuse spre 

dezbatere Consiliului Local şi a oricăror materiale iniŃiate şi 

redactate de către acestea; 
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- întocmeşte  şi fundamentează proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul  său de activitate ; 

- desfăşoară acŃiuni care au drept scop promovarea 

normelor comunitare încurajând iniŃiativele locale în ceea ce 

priveşte integrarea europeană; 

- arhivează materialele şedinŃelor de consiliu şi Ńine evidenŃa 

acestora în dosare sigilate ; 

- organizează dezbateri publice pentru promovarea unor 

iniŃiative de interes public local ; 

- înregistrează şi arhivează declaraŃiile de avere şi de 

interese ale Primarului, Viceprimarului şi consilierilor aleşi ; 

- asigură transmiterea declaraŃiilor de avere şi de interese 

ale Primarului, Viceprimarului şi consilierilor aleşi către AgenŃia 

NaŃională de Integritate, în termenul legal prevăzut de lege ; 

- asigură transmiterea declaraŃiilor de avere şi de interese 

ale Primarului, Viceprimarului  şi consilierilor aleşi spre afişare pe 

site-ul oficial al Primăriei Sectorului 1 ; 

b) Primăria Sectorului 1: 

- înregistrează şi difuzează dispoziŃiile Primarului Sectorului 1; 

- transmite Prefecturii Municipiului Bucureşti, în termenul 

prevăzut de lege, dispoziŃiile emise de Primarul Sectorului 1; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ; 

- Ńine evidenŃa dispoziŃiilor Primarului General  al Municipiului 

Bucureşti şi  asigură difuzarea acestora compartimentelor 

interesate; 
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- Ńine evidenŃa hotărârilor Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi asigură difuzarea acestora compartimentelor 

interesate; 

- Ńine evidenŃa Ordinelor Prefectului Municipiului Bucureşti în 

legătură cu activitatea Consiliului Local al Sectorului 1 şi asigură 

difuzarea acestora; 

- programează cetăŃenii în audienŃe la Primar, Viceprimar şi 

Secretarul Sectorului ; 

- participă la audienŃele Primarului, Viceprimarului şi 

Secretarului, consemnează şi urmăreşte soluŃionarea 

problemelor reclamate; 

- asigură realizarea lucrărilor serviciului  şi întocmeşte 

răspunsuri la corespondenŃa curentă referitoare la activitatea 

proprie; 

- asigură secretariatul Secretarului Sectorului 1; 

- asigură afişarea la sediu a listelor imobilelor propuse spre 

expropriere, planul cu amplasamentul lucrării, precum şi anunŃul 

pentru depunerea cererilor pentru plata despăgubirilor, în 

vederea executării lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi 

drumuri naŃionale ; 

- înregistrează în registrul special cererile depuse de expropriaŃi 

şi le înaintează firmei de avocatură care se ocupă de 

expropriere ; 

c) Arhivă:  

- Ńine evidenŃa, gestionează  şi asigură conservarea arhivei din 

1965 până în prezent ; 
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identifică şi efectuează copii conforme cu originalul, după 

documentele  pe care Primăria Sectorului 1 le creează  şi le 

deŃine, dacă aceste documente se referă la drepturi care îl 

privesc pe solicitant, asigurând taxarea conform legislaŃiei în 

vigoare. 

Art. 75  DirecŃia Juridică are în compunere următoarele servicii: 

- Serviciul Contencios Administrativ, Juridic 

-Director executiv adjunct 

- Serviciul LegislaŃie, Avizare Contracte 

 

Art. 76 AtribuŃiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic 

sunt următoarele : 

 - reprezintă Primăria, Primarul şi Consiliul Local al 

Sectorului 1 în faŃa instanŃelor judecătoreşti de orice grad şi a 

altor autorităŃi; 

      - instrumentează cauzele în care Primăria, Primarul şi 

Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte (formularea 

cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, 

declararea căilor de atac, etc); 

 - asigură reprezintarea în faŃa instanŃelor de judecată şi 

instrumentarea cauzelor în care sunt parte comisiile din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 (de exemplu: 

Subcomisia locală de aplicare a legii nr.18/1991, Comisia de 

vânzare a spaŃiilor comerciale proprietate de stat, în conformitate 

cu prevederile Legii 550/2002 etc) 

- redactează proiecte de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
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- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de 

hotărâri ale consiliului local din domeniul său de activitate ; 

- răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice 

persoanelor fizice în legătură cu litigiile în care Primăria, Primarul 

şi Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte; 

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 

- oferă consultanŃă juridică celorlalte structuri din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 sau din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 1; 

 

Art. 77 AtribuŃiile Serviciului LegislaŃie, Avizare Contracte  

sunt următoarele : 

- avizează favorabil proiectele de dispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1; 

- formulează avize scrise la solicitarea conducerii; 

- Ńine evidenŃa actelor normative publicate în Monitorul 

Oficial şi informează toate serviciile administraŃiei  publice locale 

ale Sectorului 1 despre apariŃia şi modul de aplicare al actelor 

normative de referinŃă; 

- răspunde la petiŃii şi oferă consultaŃii juridice serviciilor 

administraŃiei  publice locale şi petenŃilor în legătură cu activitatea 

acestuia; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziŃii ale 

Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de 

hotărâri ale consiliului local din domeniul său de activitate ; 
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- IniŃiază, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, 

procedura de deschidere a succesiunilor vacante; 

- verifică şi avizează de legalitate, în temeiul Legii nr. 

550/2002 privind vânzarea spaŃiilor comerciale proprietate privată 

a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 

consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate 

în patrimoniul regiilor autonome de interes local, contractele de 

vânzare a spaŃiilor comerciale mai sus amintite, precum şi alte 

contracte în care Primăria Sectorului 1 este parte; 

- verifică documentaŃiile care au stat la baza emiterii  

certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor de construire privind 

branşamentele la reŃelele de utilităŃi; 

- verifică documentaŃiile care au stat la baza emiterii  

certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor de construire pentru 

lucrările de construire cu caracter provizoriu (spaŃii de expunere 

situate pe căile şi spaŃiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, 

firme şi reclame); 

 - redactează, în temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi a 

Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/aprobării; 

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea 

reglementărilor Uniunii Europene care trebuie implementate şi 
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aplicate de către Autoritatea Publică Locală, atât în documentele 

de lucru elaborate de aceasta, cât şi în activitatea curentă 

- analizează dacă sunt îndeplinite condiŃiile procedurale 

privind iniŃierea şi promovarea proiectelor de acte administrative 

(referate, raport de specialitate, expunere de motive, extras din 

legislaŃie invocată, documentaŃie aferentă) 

- redactează şi asigură publicarea anunŃului pentru 

supunerea spre dezbatere publică a proiectelor  de acte 

normative; 

- Ńine evidenŃa proiectelor de acte normative supuse 

dezbaterii publice; 

- urmăreşte asigurarea publicităŃii la sediul instituŃiei şi 

introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative; 

-transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor 

care au depus cerere pentru primirea acestor informaŃii; 

-transmite spre analiză şi avizare autorităŃilor publice 

interesate proiecte de acte normative; 

- asigură organizarea unei întâlniri în care se dezbate 

public proiectul de act normativ dacă acest  lucru a fost avut în 

scris  de o asociaŃie legal constituită sau de o altă autoritate 

publică; 

- informează Primarul şi Secretarul cu privire la expirarea 

termenelui până la care se puteau înregistra şi primi propuneri la 

proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice; 

- întocmeşte raportul anual privind transparenŃa 

decizională; 
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- asigură publicarea raportului anual privind transparenŃa 

decizională în site-ul propriu, afişarea la sediul instituŃiei într-un 

spaŃiu accesibil publicului; 

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă. 

 Art. 78 AtribuŃiile Serviciului Autoritate Tutelară sunt 

următoarele : 

- supravegherea şi ocrotirea persoanelor majore lipsite de 

capacitate de exerciŃiu şi a celor cu capacitatea de exerciŃiu 

păstrată, dar care nu-şi pot asigura singure îngrijirea şi 

reprezentarea; 

- îndrumarea şi controlul modului în care sunt îngrijite 

persoanele majore, aflate în evidenŃa serviciului, precum şi modul 

cum sunt administrate bunurile şi veniturile lor; 

- verifică în teritoriu şi întocmeşte referate de anchetă socială, 

formulând puncte de vedere, la solicitarea instanŃelor 

judecătoreşti, privind raporturile patrimoniale personale dintre 

părinŃi şi minori în cazuri de divorŃ, încredinŃare, reîncredinŃare, 

stabilire de domiciliu, întreruperea sau amânarea executării 

pedepsei pentru majori; 

-  pregătirea emiterii dispoziŃiilor primarului prin care dispune în 

următoarele situaŃii: litigiile dintre părinŃi privind stabilirea numelui 

minorului rezultat atât din căsătorie cât şi din afara acesteia; 

încuviinŃarea actelor de dispoziŃie în legătură cu bunurile 

minorului, pe care urmeză să le încheie părinŃii în numele 

minorului sau minorul, cu încuviinŃarea acestora; luarea hotărârii 

privind locul unde va fi îngrijit minorul/majorul pus sub interdicŃie; 

încuviinŃarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare 
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aparŃinând minorului sau persoanei majore pusă sub interdicŃie, 

depuşi în diferite instituŃii bancare; instituirea curatelei; numirea 

curatorului în caz de neînŃelegere între tutore şi minori sau când 

între aceştia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru 

persoanele majore puse sub interdicŃie;  descărcarea de gestiune 

la încetarea tutelei sau curatelei; 

- verificarea anuală şi ori de câte ori este nevoie a gestiunilor 

tutorilor şi curatorilor; 

- sesizarea altor autorităŃi privind cazurile a căror soluŃionare 

excede competenŃa AutorităŃii tutelare; 

- formulează cereri în justiŃie, prin Serviciul Contencois 

Administrativ, Juridic, pentru următoarele situaŃii:  punerea sub 

interdicŃie şi ridicarea acesteia; înregistrarea tardivă a naşterii 

copilului care nu a fost înregistrat în registrul stării civile până la 

vârsta de 1 an; 

- sesizarea DirecŃiei Generală de AsistenŃă Socială când se 

constată că un copil este în dificultate; 

- la solicitarea medicului psihiatru, oferă informaŃii referitoare la 

existenŃa sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al 

unui pacient al acestuia ; 

- comunică Biroului de evidenŃa electorala datele de 

identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub 

interdicŃie sau scoaterea de sub interdicŃie; 

- asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de 

înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparŃin, în 

scopul întreŃinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este 

nevoie, îndeplinirea obligaŃiilor ce decurg din actul încheiat; 
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- comunica către DirecŃia Generală Publică de EvidenŃă a 

Persoanei Sector 1 datele de identificare ale persoanelor pentru 

care s-a dispus punerea sub interdicŃie sau scoaterea de sub 

interdicŃie. 

Art. 79 AtribuŃiile DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a 

Persoanelor  sunt următoarele atribuŃii principale : 

- întocmeşte, păstrează, Ńine evidenŃa şi eliberează, în sistem de 

ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărŃile de identitate şi 

cărŃile de alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, 

certificate de înmatriculare autovehicule ; 

- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi 

menŃiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi 

reşedinŃa persoanei, în condiŃiile legii; 

- întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiŃiile 

legii; 

- întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie 

actele de stare civilă, precum şi orice menŃiuni făcute pe actele 

de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiŃiile legii; 

- verifică şi întocmeşte dispoziŃiile privind acordarea sprijinului 

financiar prevăzut de lege la constituirea familiei. 

- actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Local de EvidenŃă 

a Persoanei, care conŃine datele de identificare şi adresele 

cetăŃenilor care au domiciliul în raza de competenŃă teritorială a 

DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a Persoanelor Sector 1 

Bucureşti. 
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- furnizează, în cadrul Sistemului NaŃional Informatic de EvidenŃă 

a Persoanei datele necesare pentru actualizarea Registrului 

NaŃional de EvidenŃa Persoanei; 

- furnizează, în condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor şi 

instituŃiilor publice centrale, judeŃe şi locale, agenŃilor economici 

ori a cetăŃenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei; 

- completează formularul E 401 (partea B) pentru cetăŃeni români 

care au domiciliul în România şi care îşi desfăşoară activitatea în 

alte state membre ale Uniuni Europene, 

- întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu 

structurile teritoriale ale Centrului NaŃional pentru Administrarea 

Bazelor de Date de EvidenŃă a Persoanelor; 

- constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile legi; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite prin reglementări legale. 

 

Art. 80  AtribuŃiile DirecŃiei de Stare Civilă sunt următoarele: 

- întocmeşte, la cere şi din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, 

acte de căsătorie, acte de deces şi eliberează certificate 

doveditoare; 

- înscrie  menŃiuni; în condiŃiile legii şi ale metodologiilor, pe 

marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite 

comunicări de menŃiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I 

sau II, după caz; 

- pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor şi sarcinilor din 

competenŃă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, 

a ordinelor şi instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe 

linia regimului de stare civilă; 
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- înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare 

fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 

metodologiei de lucru; 

- răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 

primare şi înscrise în formulare; 

- eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 

autorităŃilor, expres şi limitativ prevăzute de lege, precum şi 

dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea 

persoanelor fizice; 

- trimite structurii informatice din cadru direcŃiei, până la data de 5 

a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru 

născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani( şi 

peste această vârstă) precum şi actele de identitate ale 

persoanelor decedate ori declaraŃiile din care rezultă că 

persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

- trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare 

înregistrării decesului, livretul militar al persoanei supuse 

obligaŃiilor militare; 

- întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de 

deces, în conformitate cu normele Institutului NaŃional de 

Statistică pe care le trimite, lunar DirecŃiei de Statistică;  

- ia măsuri de păstrare în condiŃii corespunzătoare a registrelor şi 

certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau 

dispariŃia acestora;  
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- atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri 

precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiŃii 

depline de securitate;  

- propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, 

formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul 

următor, şi îl comunică  DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor – mun. Bucureşti;  

- se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare 

civilă pierdute ori distruse - parŃial sau total - după exemplarul 

existent, certificând exactitatea datelor înscrise; 

- ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de 

stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;  

- înaintează, DirecŃiei Generale de Evidenta a Persoanelor – 

mun. Bucureşti exemplarul II al registrelor de stare civilă, în 

termen de 30 de zile de la dată când toate filele din registru au 

fost completate, după ce au fost operate toate menŃiunile din 

exemplarul I; 

- sesizează imediat DirecŃiei Generale de Evidenta a Persoanelor 

mun. Bucureşti, în cazul dispariŃiei unor documente de stare civilă 

cu regim special;  

- primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea 

numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de 

stare civilă procurate din străinătate; 

- la solicitarea instanŃelor, efectuează verificări cu privire la 

anularea, completarea, ori modificărea actelor de stare civilă, 

declararea dispariŃiei sau a morŃii pe cale judecătorească şi 

înregistrarea tardivă a naşterii;  
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- la solicitarea titularilor actelor existente în păstrarea Primăriei 

Sector 1, se efectuează verificări privind rectificarea actelor de 

stare civilă şi se emit dispoziŃii ale primarului în acest sens 

conform legislaŃiei în vigoare, 

- desfăşoară activităŃi de primire, exprimare, evidenŃă şi rezolvare 

a petiŃiilor cetăŃenilor; 

- asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 

unităŃile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; 

- răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 

păstrare a arhivei; 

- execută acŃiuni şi controale cu personalul propriu sau în 

colaborare cu formaŃiunile de ordine publică, în unităŃile sanitare 

şi de protecŃie socială, în vederea depistării persoanelor a căror 

naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a 

persoanelor cu identitate necunoscută; 

- colaborează cu formaŃiunile de poliŃie pentru identificarea unor 

cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a 

părinŃilor copiilor abandonaŃi. 

Art. 81  AtribuŃiile Serviciul  Înregistrări Acte de Stare Civilă 

are următoarele atribuŃii: 

- înregistrează acte de naştere, căsătorie, deces şi eliberează 

certificate doveditoare;  

- atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri 

numerice precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în 

condiŃii depline de securitate; 
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- completează buletine statistice de naştere, căsătorie, deces , în 

conformitate cu normele Institutului NaŃional de Statistică, pe care 

le transmite lunar DirecŃiei de Statistică; 

- completează comunicările nominale până pe data de 5 ale lunii 

următoare, pentru născuŃii vii cetăŃeni români; 

- trimite centrelor militare, până pe data de 5 ale lunii următoare 

înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinŃa de recrutare 

a persoanei supuse obligaŃiilor militare; 

- se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare 

civilă pierdute sau distruse, parŃial sau distruse, după exemplarul 

existent, certificând exactitatea datelor; 

- ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de 

stare civilă, în cazurile prevăzute de lege; 

- înaintează DirecŃiei Generale de  EvidenŃă a Persoanelor mun. 

Bucureşti, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 

30 de zile de la dată când toate filele din registru au fost 

completate, după ce au fost operate toate menŃiunile din 

exemplarul I; 

- înregistrează acte de naştere în baza hotărârilor judecătoreşti 

de adopŃie şi înregistrare tardivă; 

- înregistrează copiii abandonaŃi în baza procesului verbal şi 

eliberează extrase la solicitarea DirecŃiei Generale de AsistenŃa 

Socială şi ProtecŃia Copilului; 

- întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces înregistrate în 

străinătate, în urma aprobărilor Inspectoratului NaŃional pentru 

EvidenŃa Persoanelor; 
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- completează opisele alfabetice de  naştere, căsătorie şi deces 

exemplarele I şi II; 

- expediază certificatele anulate din gestiune DirecŃiei Generale 

de EvidenŃă a Persoanelor-mun. Bucureşti până pe data de 5 a 

lunii următoare; 

- întocmeşte acte reconstituite de naştere, căsătorie şi deces în 

baza dispoziŃiei Primarului Sectorului 1; 

- întocmeşte livrete de familie pe care le eliberează la oficierea 

căsătoriei; 

- transmite comunicări de menŃiuni privind căsătoria şi decesul la 

locul naşterii; 

- expediază buletinele persoanelor decedate la Serviciile Publice 

Comunitare Locale de EvidenŃă a Persoanelor până pe data de 5 

a lunii următoare; 

- întocmeşte şi transmite Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor extrase de pe actele de deces înregistrate la 

misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale 

României; 

- înaintează lunar liste privind decedaŃii, birourilor electorale şi 

birourilor de avizare cu privire la moştenire din cadrul primăriilor 

de domiciliu; 

- înaintează tabelele privind decesele copiilor până în 18 ani 

DirecŃiei Generale de Muncă şi ProtecŃie Socială. 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare 
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Art. 82  AtribuŃiile Biroul Înregistrări Acte  Căsătorie sunt 

următoarele: 

- Verificarea documentelor primare în vederea înregistrării 

căsătoriei 

- Înregistrarea actelor de căsătorie în cele două registre; 

- Completarea certificatului de căsătorie; 

- Desfăşurarea certificatelor consumate; 

- Completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi ll; 

- Completarea şi expedierea menŃiunilor de căsătorie la locul 

de naştere al celor doi soŃi conform Legii 119 / 1996; 

- Întocmirea adresei şi expedierea buletinelor statistice 

(lunar); 

- Ştampilarea, semnarea şi arhivarea registrelor consumate; 

- Întocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea 

căsătoriei; 

- Întocmirea actelor de căsătorie în urma aprobării 

transcrierilor din străinătate, eliberarea certificatului de căsătorie 

şi livretului de familie la transcriere; 

- ReŃine atenŃia viitorilor soŃi la depunerea actelor, a obligaŃiei 

legale ce le revine, în sensul de a prezenta la oficierea căsătoriei, 

doi martori; 

- Asigură publicitatea prin afişarea intenŃiei viitorilor soŃi de a 

se căsători, la depunerea actelor la sediul Primăriei. 

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la 

şeful serviciului.  
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- ReŃine atenŃia viitorilor soŃi care  sunt la prima căsătorie că 

pot depune documentele pentru  acordarea sprijinului financiar la 

constituirea familiei.  

Art. 83 AtribuŃiile Biroul Înregistrări Acte Decese sunt 

următoarele: 

- Verificarea actelor primare în vederea înregistrării 

decesului; 

- Înregistrarea decesului, care presupune: completarea celor 

două acte, completarea certificatului de deces şi desfăşurarea lui; 

completarea adeverinŃei de înhumare, completarea buletinului 

statistic; 

- Completarea opisului alfabetic exemplarului 1 şi ll; 

- Întocmirea comunicărilor de menŃiuni privind decesele 

înregistrate şi expedierea acestora la locul de naştere al 

decedaŃilor; 

- Întocmirea comunicărilor de modificări pentru copiii cu 

vârsta sub 14 ani şi expedierea acestora la poliŃie (lunar); 

- Întocmirea extraselor de deces pentru DirecŃia Paşapoarte 

şi SPCLEP. (după caz) şi expedierea acestora; 

- Întocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la 

DirecŃia de Statistică (lunar); 

- Înaintarea la Serviciile Publice Locale de EvidenŃă a 

Persoanelor a buletinelor de identitate ale decedaŃilor,pe bază de 

borderou (lunar); 

- Expedierea la centrele militare a livretelor militare ale 

decedaŃilor pe bază de borderou (lunar); 
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- Întocmirea listei decedaŃilor care au avut ultimul domiciliu în 

Sectorul 1 pentru Biroul Electoral; 

- Întocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor până 

la împlinirea vârstei de 18 ani pentru gestionarea la DirecŃia 

pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială. 

- Întocmeşte lunar sesizările cu privire la moştenire pentru 

Biroul de avizare din cadrul aparatul de specialitate al Primarului 

de care aparŃine ultimul domiciliu al persoanei decedate. 

Art. 84  AtribuŃiile Biroul Registratura şi RelaŃii cu Publicul 

sunt următoarele: 

- Înregistrează zilnic documentele primare în baza cărora se 

înregistrează actele curente (certificate constatatoare de naştere, 

deces, declaraŃii de căsătorie); 

- Înregistrarea zilnică a cererilor în baza cărora s-au eliberat 

certificatele; 

- Înregistrarea sentinŃelor care se depun pentru a se opera 

pe acte (sentinŃe de divorŃ, de stabilire a filiaŃiei, de încuviinŃare 

de nume, de anulare a unor acte sau a unor menŃiuni, de adopŃie, 

declaraŃii de recunoaştere); 

- Înregistrarea cererilor prin care se solicită transcrieri de 

acte întocmite în străinătate (naşteri, căsătorii, decese); 

- Înregistrarea diverselor adrese sosite de la alte primării, 

secŃii de poliŃie, Tribunal, Parchet, etc. ce constituie 

corespondenŃa venită; 

- Înregistrarea răspunsurilor şi solicitărilor noastre către alte 

primării, pentru certificate, uzuri oficiale de pe acte, menŃiuni, 

anexe; 
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- Înregistrarea dosarelor pentru schimbarea numelui; 

- Înregistrarea filelor consulare ce reprezintă actele întocmite 

la ambasade; 

- Primiri şi verificări de acte pentru căsătorie (confruntarea 

actelor originale cu copiile care se reŃin pentru întocmirea 

dosarului, B.I., certificate, sentinŃe); 

- Îndosarierea, numerotarea, ştampilarea acestor acte 

necesare pentru dosarul de căsătorie; 

- Întocmirea buletinelor statistice; 

- RelaŃii cu publicul; 

- Primiri şi verificări de acte pentru dosarele de schimbare a 

numelui: verificarea cererilor şi a actelor pentru publicarea în 

Monitorul Oficial, verificarea actelor pentru întocmirea dosarului 

după caz (certificate, sentinŃe, dovezi); 

- Îndosarierea pentru schimbarea numelui, expedierea la 

D.G.P.E.P – sector 1, păstrarea evidenŃei în registrul special 

pentru schimbări de nume, anunŃarea solicitantului telefonic sau 

în scris, că a sosit dispoziŃia de schimbare a numelui, eliberarea 

dispoziŃiilor, trimiterea dovezii de primire a dispoziŃiei şi chitanŃei 

de achitare a taxei, D.G.E.P.-MB, solicitarea certificatelor noi ca 

urmare a acestei modificări făcute în acte ; 

- RelaŃii cu publicul; 

- Primirea documentelor pentru transcrierea 

certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, 

solicitarea în scris a aprobării  Primarului Sectorului 1, pentru 

transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprobării, telefonic 
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sau în scris, înregistrarea actului în registrul de acte speciale, 

exemplar l şi ll, întocmirea certificatului; 

- Legarea actelor primare şi arhivarea lor, evidenŃa lor 

conservarea şi clasarea documentelor; 

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la 

şeful serviciului.  

 Art. 85 AtribuŃiile Biroul CorespondenŃa,Rectificări Şi Înscrieri 

MenŃiuni În Străinătate sunt următoarele: 

- Eliberarea certificatelor de stare civilă solicitate de cetăŃeni 

ca urmare a pierderii, deteriorării, distrugeri, care presupune: 

verificarea cererii cetăŃeanului, verificarea în arhivă, întocmirea şi 

desfăşurarea certificatului completat; 

- Rezolvarea cererilor prin care se solicită certificate din 

provincie care presupune: verificarea cererii cetăŃeanului, 

întocmirea adresei de solicitare şi expedierea acesteia prin poştă; 

- Rezolvarea tuturor solicitărilor sosite de la alte primării, 

inspectorate de poliŃie, notariate, etc.; 

- Îndosarierea tuturor adreselor şi cererilor primite; 

- Îndosarierea actelor sosite de la ambasadele şi consulatele 

româneşti; 

- Primirea şi expedierea documentelor necesare pentru 

solicitarea transcrierii; 

- RelaŃiile cu publicul;  

- Primirea cererilor pentru rectificarea actelor de stare civilă 

aflate în arhiva proprie însoŃite de acte doveditoare 

- Întocmirea extraselor de pe actelegresit completate 
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- Întocmirea şi expedierea dosarului la D.G.P.E.P – Sector 1 

pentru verificarea şi emiterea dispoziŃiei de rectificare 

- Înscrierea pe marginea actului de stare civile a dispoziŃiei 

de rectificare 

- Eliberarea noului certificat conform dispoziŃiei de rectificare 

- În funcŃie de necesităŃile serviciului şi alte atribuŃii de la 

şeful serviciului.  

Art. 86 AtribuŃiile  DirecŃia  EvidenŃa PopulaŃiei sunt 

următoarele: 

- Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a 

cărŃilor de alegător sens în care primeşte, analizează şi 

soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, 

stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi 

acordarea vizei de reşedinŃă, în conformitate cu prevederile 

legale; 

- Pentru îndeplinirea atribuŃiilor şi sarcinilor din competenŃă, 

răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor 

şi instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului 

de evidenŃă a persoanelor; 

- Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare 

fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile 

metodologiei de lucru; 

- Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 

primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de 

identitate; 

- Colaborează cu formaŃiunile de poliŃie organizând în comun 

acŃiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, 
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moteluri, campinguri şi alte unităŃi de cazare turistică, în vederea 

identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenŃă a 

populaŃiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 

- Asigură aplicarea menŃiunilor corespunzătoare în actele de 

identitate ale cetăŃenilor faŃă de care s-a luat măsura interdicŃiei 

de a se afla în anumite localităŃi 

sau de a părăsi localitatea de domiciliu;  

- Identifică - pe baza menŃiunilor operative - elementele urmărite, 

cele cu interdicŃia prezenŃei în anumite localităŃi etc. şi anunŃă 

unităŃile de poliŃie în vederea luării măsurilor legale ce se impun; 

- Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat 

eliberarea acestora; 

- Actualizează Registrul NaŃional de EvidenŃă a Persoanei cu 

informaŃiiîe din cererile cetăŃenilor pentru eliberarea actului de 

identitate, precum şi din comunicăiile autorităŃilor publice 

prevăzute de lege; 

- Desfăşoară activităŃi de primire, examinare şi rezolvare a 

petiŃiilor cetăŃenilor; 

- Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii cu 

unităŃile operative ale M.I.R.A., în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; 

- Formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, modificărea 

metodologiilor de lucru etc; 

- Întocmeşte situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin activităŃile 

desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciilor, precum 

şi procesele-verbale de scădere din gestiune; 
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- Răspunde de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 

păstrare a arhivei specifice; 

- SoluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I, S.RI., 

S.P.P., JustiŃie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, 

privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice; 

- Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul 

muncii, evidenŃele locale; 

- Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităŃi 

sanitare şi de protecŃie socială, precum şi celor aflate în arestul 

unităŃilor de poliŃie ori în unităŃi de detenŃie din zona de 

responsabilitate; 

- Eliberează acte de identitate persoanelor netransportabile, cu 

ajutorul camerei mobile, 

- Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor 

internate în unităŃi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de 

identitate; 

- Asigură securitatea documentelor direcŃiei. 

Art. 87 AtrbuŃiile Serviciul de EvidenŃă a Persoanelor sunt: 

   - întocmesc, păstrează, Ńin evidenŃa şi eliberează, în sistem 

de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărŃile de identitate şi 

cărŃile de alegător; 

 - înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi 

menŃiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi 

reşedinŃa persoanei; 

 - întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă; 
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 - întocmesc, completează, rectifică, anulează sau 

reconstituie actele de stare civilă, precum şi menŃiuni făcute pe 

actele de stare civilă şi pe actele de identitate; 

 - actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de 

evidenŃă a populaŃiei, care conŃine datele de identificare şi 

adresele cetăŃenilor care au domiciliul în raza de competenŃă 

teritorială a direcŃiei; 

 - furnizează, în cadrul Sistemului NaŃional Informatic de 

EvidenŃă a PopulaŃiei, datele necesare pentru actualizarea 

Registrului Permanent de EvidenŃa PopulaŃiei; 

 - furnizează, în condiŃiile legii, la solicitarea autorităŃilor şi 

instituŃiilor publice centrale, judeŃene şi locale , agenŃilor 

economici ori cetăŃenilor, datele de identificare şi de adresă ale 

persoanei; 

 - întocmesc listele electorale permanente, ăn colaborare cu 

structurile teritorial ale Centrului NaŃional pentru Administrarea 

Bazelor de Date de EvidenŃă a Persoanelor; 

 - constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni, în condiŃiile 

legii; 

 - primesc cerererile şi documentele necesare în vederea 

eliberării paşapoartelor simple, permiselor de dconducere, 

certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenŃa  

paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin 

intermediul serviciului public comunitar judeŃean de evidenŃă a 

persoanelor; 



 

361 
 

 

 - primesc de la serviciile publice comunitare competente 

paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de 

înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor pe care le eliberează solicitanŃilor; 

 - păstrează registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie 

de documente eliberate; 

 - îndeplinesc şi alte atribuŃii stabilite prin reglementări 

legale; 

 - organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate 

şi a cărŃilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi 

soluŃionează cererile pentru eliberarea cărŃilor de identitate, 

stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi 

acordarea vizei de reşedinŃă; 

 - pentru îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor din competenŃă, 

răspunde de aplicarea întocmai a dispoziŃiilor legale, a ordinelor 

şi instrucŃiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului 

de evidenŃă a persoanelor; 

 - înregistreză toate cererile, în registrele corespunzătoare 

fiecărei categorii de lucrări; 

 - răspund de corectitudinea datelor preluate din 

documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării 

actelor de identitate; 

 - colaborează cu formaŃiunile de poliŃie organizând în 

comun acŃiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, 

moteluri, camping-uri şi alte unităŃi de cazare turistică, în vederea 

identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenŃă a 

populaŃiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii; 
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 - asigură aplicarea menŃiunilor corespunzătoare în actele 

de identitate ale cetăŃenilor faŃă de xare s-a luat măsura 

interdicŃiei de a se afla în anumite localităŃi sau de a părăsi 

localitatea de domiciliu; 

 - identifică – pebaza menŃiunilor operative – elementele 

urmărite, cele cu interdicŃiaprezenŃei în anumite localităŃi etc. şi 

anunŃă unităŃile de poliŃie în vederea luării măsurilor legale ce se 

impun; 

 - înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat 

eliberarea acestora; 

 - actualizează Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei 

cu informaŃiile din cererile cetăŃenilor pentru eliberarea actului de 

identitate, precum şi din comunicările autorităŃilor publice 

prevăzute de lege; 

 - desfăşoară activităŃi de primire, examinare şi rezoşvare a 

petiŃiilor cetăŃenilor; 

 - asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii 

cu unităŃile oprative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de 

calitate a sarcinilor ce le revin, în temeiul legii; 

 - formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

modificărea metodologiilor de lucru, etc; 

 - întocmesc situaŃiile statistice, sintezele ce conŃin 

activităŃile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul 

serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune; 

 - răspund de activităŃile de selecŃionare, creare, folosire şi 

păstrare a arhivei specifice; 
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 - soluŃionează cererile formaŃiunilor operative din M.A.I., 

S.R.I., S.P.P., JustiŃie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi 

juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice; 

 - organizează, asigură conservarea şi utilizează, în 

procesul muncii, evidenŃele locale; 

 - eliberează acte de identitate persoanelor internate în 

unităŃi sanitare şi de protecŃie socială, precum şi celor aflate în 

arestul unităŃilor de poliŃie ori în unităŃi de detenŃie din zona de 

responsabilitate; 

 - acordă sprijin în vederea idntificării operative a 

persoanelor internate în unităŃi sanitare, ce nu posedă asupra lor 

acte de identitate; 

 - asigură securitatea documentelor serviciului; 

Art. 88 AtribuŃiile Birou Dispecerat sunt următoarele:  

- efectuează verificări în BDL şi BDC la solicitarea 

birourilor de stare civilă –transcrieri, rectificări acte, schimbări de 

nume, precum şi pentru DirecŃiile şi Serviciile de specialitate ale 

Primăriei Sector 1, cu respectarea prevederilor legale; 

Art. 89 AtribuŃiile Serviciul Îndrumare ,Sprijin Şi Control Pe 

Linie De EvidenŃa Persoanelor sunt următoarele: 

- coordonează şi controlează metodologic activitatea birourilor de 

stare civilă, de evidenŃă a persoanelor privind eliberarea actelor 

de identitate,  precum şi a documentelor în sistem ghişeu unic, 

- coordonează organizarea, funcŃionarea, conservarea şi 

exploatarea evidenŃelor manuale, deŃinute de birourile de 

evidenŃă a persoanelor, 
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- monitorizează activitatea de îregistrare a actelor şi faptelor  de 

stare civilă, precum şi activităŃile de eliberare a actelor de 

identitate, desfşurate de birourile de evidenŃă a persoanelor, în 

scopul identificării cauzelor sau condiŃiilor care pot favoriza ori 

determina eliberarea actelor de identitate, că urmărea declinării 

unei identităŃi false, pentru prevenirea acestor situaŃii, 

- monitorizează calitatea informaŃiilor cu care este actualizat 

registrul local de evidenŃă a persoanelor, 

- asigură soluŃionarea , în termenul legal, a petiŃiilor cetăŃenilor, 

inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea 

personalului direcŃiei, 

- pe baza concluziilor rezultate din activitatea birourilor de 

evidenŃă a persoanelor şi de stare civilă, formulează propuneri 

pentru înbunătăŃirea muncii, completarea şi modificărea 

metodologiilor de lucru, 

- Ńine legătura cu şefii de birouri pentru cunoaşterea nemijlocită a 

stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuŃiilor ce le 

revin. 

- asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia măsuri 

de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate, 

- asigură constituirea fondului arhivistic, din documentele 

rezultate din activitatea de profil, 

- ia măsuri de păstrare în condiŃii corespunzătoare  a registrelor şi 

certificatelor de stare civilă pentru a evita dispariŃia sau 

deteriorarea acestora; 

- propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, 

formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul 



 

365 
 

 

următor şi-l comunică DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor-mun. Bucureşti; 

Art. 90 AtribuŃiile pe Linie De Eliberarea Paşapoartelor, A 

Permiselor De Conducere, A Certificatelor De Înmatriculare 

Şi Plăcilor  Cu Numere De Înmatriculare A Vehiculelor sunt 

următoarele: 

- primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării 

şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în 

paşapoartele părinŃilor, eliberării şi preschimbării permiselor de 

conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu 

numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăŃenii care 

domiciliază în raza de competenŃă; 

- trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 

evidentă paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 

cererile şi documentele necesare în vederea producerii 

paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de îmnatriculare 

a vehiculelor; 

- preia de la serviciile publice comunitare competente 

paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de 

înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a 

vehiculelor în vederea îrimânării lot către solicitanŃi; 

- înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, 

certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare 

a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora; 
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- răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele 

primare şi înscrise de cetăŃeni în formularele utilizate pentru 

eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi 

certificatelor de înmatriculare; 

- Ńine registrele de evidenŃă pentru fiecare categorie de 

documente eliberate. 

Art. 91 AtribuŃiile Biroului Informatică  sunt următoarele: 

- actualizează Registru permanent de evidenŃă a populaŃiei local 

cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate 

de ministere şi alte autorităŃi ale administraŃiei  publice centrale şi 

locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăŃeni cu 

ocazia soluŃionării cererilor acestora; 

 - preia în Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei 

datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale 

pentru născuŃii vii, cetăŃeni români, ori cu privire ls modificările 

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, 

precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori 

declaraŃiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut 

acte de identitate; 

 - preia imaginea cetăŃenilor care solicită eliberarea actelor 

de identitate şi a paşapoartelor; 

 - actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea 

producerii cărŃiolr de identitate şi a paşapoartelor; 

 - copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru 

producerea cărŃilor de identitate şi a paşappoartelor şi 

completează fişa de însoŃire a lotului şi celelalte evidenŃe; 
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 - operează în baza de date locală data înmânării cărŃii 

deidentitate; 

 - execută activităŃi pentru întreŃinerea preventivă a 

echipamentelor dein dotare; 

 - evidenŃiază incidentele de hard-soft şi de aplicaŃie; 

 - clarifică neconcordaŃele dintre nomenclatorul arterelor de 

circulaŃie şi situaŃia din teren, respectiv din documentele 

cetăŃenilor; 

 - rezolvă erorile din baza de date locală (contatate cu 

ocazia verificării sau semnalate de alŃi utilizatori); 

 - salvează şi arhiveză pe suport magnetic, fişierul de 

imagini pentru loturile de cărŃi de identitate; 

 - furnizează, în condiŃiile legii, date de identificare şi de 

adresă ale persoanei către autorităŃile şi instituŃiile publice 

centrale, judeŃene şi locale, agenŃii economici şi către cetăŃeni, în 

cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem 

informatic; 

 - administreză reŃeaua şi domeniul sistemului informatic pe 

probleme de competenŃa direcŃie; 

 - întocmeşte listele electorale permanente; 

 - desfăşoară activităŃi de studiu şi documentare tehnică, în 

scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a 

posibilităŃilor de implentare a acestora în cadrul sistemului 

informatic local; 

 - colaborează cu specialiştii structurilor informatice 

interconectate la bazele de date comune ale Ministerului 
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AfîdministraŃiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor 

în conformitate cu prevederile legale; 

 - execută opraŃii de instalare a sistemelor de oprare a 

software-ului de bază şi de aplicaŃie pe echipamentele de calcul 

care impun  sistemul informatic local şi participă la depanarea şi 

repunerea în funcŃiune a echipamentelor de calcul, împreună cu 

specialiştii firmei care asigură asistenŃă tehnică în cadrul 

contractelor de service al echipamentelor de calcul, de 

comunicŃie şi software; 

 - asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi uia 

măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii şi secrete de 

serviciu; 

 - execută alte sarcini dispuse de conducerea direcŃiei; 

Art. 92 AtribuŃiile Biroul Analiza-Sinteza,Secretariat Şi RelaŃii 

Cu Publicul sunt următoarele: 

- primeşte, înregistrează şi Ńine evidenŃa ordinelor, dispoziŃiilor, 

instrucŃiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând 

repartizarea lor în cadrul direcŃiei; 

- verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu privire la 

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

de păstrare a documentelor secrete; 

- organizează şi asigură întreŃinerea, exploatarea şi selecŃionarea 

fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în 

conformitate cu dispoziŃiile legale în materie; 

- asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi 

clasarea acestora în 

vederea arhivării acestora;  
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- repartizează corespondeaŃa, o predă după executarea 

operaŃiunilor de înregistrare în registrele special destinate;  

- expediază corespondenŃa; 

- asigură primirea şi înregistrarea petiŃiilor şi urmăreşte rezolvarea 

acestora în termenul legal; 

- organizează şi desfăşoară activitetea de primire în audienŃă a 

cetăŃenilor de către 

conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;  

- centralizează principalii indicatori realizaŃi, verifică modul de 

îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaŃiile 

comparative şi analizele activităŃilor desfăşurate periodic;  

- transmite DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti, sintezele şi analizele întocmite;  

- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcŃiei, din 

documentele rezultate din activitatea de profil. 

- primeşte petiŃiile cetăŃenilor(cereri, reclamaŃii, sugestii etc.) şi le 

înregistrează pe tipuri de probleme; 

- clasifică documente pe tipuri de probleme; 

- transmite către compartimentele de specialitate din cadrul 

DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a Persoanelor Sector1 

Bucureşti radiogramele INEP precum şi lucrările D.G.E.P.M.B. 

- aduce la cunoştinŃa conducerii propunerile, sesizările şi 

constatările cetăŃenilor privind bună desfăşurare a activităŃii; 

- urmăreşte soluŃionarea şi redactarea, în termenul legal, a 

răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale 

DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a Persoanelor Sector 1 

Bucureşti, către petenŃi; 
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- întocmeşte lunar un raport privind situaŃia lucrărilor scadente la 

nivelul DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 1 Bucureşti pe care îl înaintează Directorului General; 

- furnizează cetăŃenilor, informaŃii de interes public legate de 

activitatea DirecŃiei Generale Publice de EvidenŃă a Persoanelor 

Sector 1 Bucureşti; 

- pune la dispoziŃia cetăŃenilor, în vederea consultării, documente 

ce conŃin informaŃii de interes public legate de domeniul evidenŃei 

persoanelor şi care intră în competenŃa DirecŃiei Generale 

Publice de EvidenŃă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti; 

- oferă cetăŃenilor care telefonează, informaŃii de interes public, în 

măsura în care acestea sunt de competenŃa DirecŃiei Generale 

Publice de EvidenŃă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti şi pot fi 

furnizate telefonic; 

- organizează înscrierea în audenŃă la Directorul General şi la 

Directorii Executivi adjuncŃi ai DirecŃiei Generale Publice de 

EvidenŃă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti; 

- pregăteşte materialele pentru audienŃe în funcŃie de cererile 

depuse şi înregistrate; 

- participă la audienŃe şi întocmeşte procesul verbal; 

- comunică răspunsurile către cetăŃeni în termenele stabilite de 

prevederile legale în vigoare; 

- urmăreşte soluŃionarea solicitărilor adresate de către petenŃi în 

timpul audienŃei şi întocmeşte un raport privind rezolvarea 

acestora; 

- întocmeşte lucrări de specialitate (analize şi sinteze); 
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- organizează şi întreŃine relaŃia cu mass-media şi cu opinia 

publică în general; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în viguare. 

 

CAPITOLUL V - RelaŃiile funcŃionale între  

compartimentele aparatului aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 

Art. 93 Compartimentele aparatului aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 sunt obligate să coopereze în vederea 

întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică 

coroborarea de competenŃe în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL VI- AtribuŃii comune tuturor compartimentelor. 

DispoziŃii finale. 

Art. 94 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune 

măsuri pentru raŃionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea 

evidenŃei, sporirea vitezei de circulaŃie a documentelor, urmărind 

fundamentarea legală a lucrărilor. 

 În acest sens personalul cu funcŃia de DIRECTOR 

EXECUTIV: 

- organizează evidenŃa indicatorilor din domeniile de activitate 

ale compartimentelor  şi  întocmesc rapoarte statistice pe care le 

transmit în termenul  legal; 
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- răspund de perfecŃionarea pregătirii profesionale a 

subordonaŃilor şi asigură mijloacele necesare pentru 

desfăşurarea corespunzătoare a activităŃii; 

- asigură securitatea materialelor cu conŃinut secret şi răspund 

de scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a manifestă o preocupare 

permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituŃiei şi a dotărilor, 

luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale. 

 ToŃi salariaŃii  au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii din 

domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care 

decurg din actele normative în vigoare, nou apărute, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să 

concure la realizarea integrală a atribuŃiilor instituŃiei, la 

îmbunătăŃirea activităŃii acesteia, atât în timpul programului de 

lucru, cât şi în afara acestuia. 

 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a pune la dispoziŃia membrilor 

Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea 

acestora. 

 În temeiul Legii 541/2004 privind protecŃia personalului din 

autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 

semnalează încălcări ale legii, toŃi salariaŃii  au dreptul la protecŃia 

avertizării în interes public. 

Art. 95 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de 

serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii şi salarizării. 
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Art. 96 Toate compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 prezintă anual şi ori de câte ori este 

necesar rapoarte de activitate. 

Art. 97 Toate compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 vor colabora în mod direct cu Comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea 

deciziilor majore în domeniul lor de activitate. 

Art. 98 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătura tuturor 

compartimentelor  din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, conducătorii acestora având obligaŃia să asigure, 

sub semnătură, luarea la cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din 

subordine. 

Art. 99 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 463 din 26.11.2009 şi  intră în vigoare la 

data de adoptării. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării  Organigramei, Statului de 

funcŃii şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Sectorului 1;  

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

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

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 łinând seama de prevederile  

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată, cu modificări şi completări; 

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

OrdonanŃei Guvernului 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 

funcşionarilor publici în anul 2007, aprobată cu  modificări şi 

completări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor 

creşteri salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008, cu 

modificări şi completări; 

 OrdonanŃei Guvernului României nr. 10/2008 privind 

nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României 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,aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 177/2008 cu modificări şi completări 

ulterioare; 
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OrdonanŃei Guvernului României nr. 17/2008 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităŃile sanitare publice din sectorul 

sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

304/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OrdonanŃei Guvernului României nr. 15/2008 privind 

creşterile salariale ce se vor acordă în anul 2008 şi 2009 

personalului din învăŃământ; 

 OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului 

din sectorul bugetar în perioada mai-decembrie 2009; 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe 

exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile 

administraŃiei publice locale;  

Hotărârii Guvernului României nr. 56/29.01.2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de 

UrgenŃă a Guvernului României nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de Ministerul 

SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale; 

Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 820/30.06.2009 privind 

modificarea şi completarea Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 

502/2009 privind aprobarea modelului de protocol între direcŃiile 

de sănătate publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi 

autorităŃile administraŃiei publice locale, în vederea transferului 
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asistenŃei medicale comunitare şi asistenŃei medicale desfăşurate 

în unităŃile de învăŃământ; 

Hotărârii Guvernului României nr. 1051/2008 privind 

stabilirea salariului de bază minim brut pe Ńară; 

Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 

atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale 

DirecŃiei generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, 

republicată, cu modificări ulterioare; 

 Având în vedere 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 

338/30.09.2009 privind trecerea din administrarea DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în 

administrarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti a Centrelor de Îngrijire şi AsistenŃă Sf. 

Dimitrie şi Sf. Ioan; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 

363/24.09.2009 privind aprobarea modificării şi completării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Hotărârea Colegiului Director al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului  Sector 1 nr. 13/20.11.2009 privind 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 
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Avizul favorabil eliberat sub nr. 1912564/19.11.2009 de 

către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1),  art. 81 alin. (2) 

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

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

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

hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 1, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Direcłiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 Sector 1, conform Anexei 

nr.3, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 
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 Art. 4. Modificările vizând reorganizarea instituŃiei, prin 

preluarea Centrelor de Îngrijire şi Asistare Sf. Dimitrie şi Sf. Ioan 

de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului 

Bucureşti vor intra în vigoare de la data de 1 ianuarie 2010, iar 

celelalte modificări de la data comunicării prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. Predarea-primirea celor două centre se face pe 

baza  protocolului de predare-primire încheiat între DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a municipiului Bucureşti. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Ion Brad  

 SECRETAR, 

 Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.:    464 

Dată: 26.11.2009  
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 
nr.  464/26.11.2009 

PREŞEDINTE DEŞEDINłĂ, 

 
DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

STATUL DE FUNCłII 

FUNCłII PUBLICE 

FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 
FUNCłIA PUBLICĂ Nivel Studii Număr total 

de funcŃii 
IndemnizaŃia de 
conducere 
% maxim 

Salariul de bază 
01.05-31.12.2009 

DIRECTOR GENERAL S 1 55 1624 
DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT 

S 7 50 1624 

ŞEF SERVICIU S 28 30 1624 
ŞEF BIROU S 14 25 1624 

Total funcŃii publice de conducere:50 

Act normativ aplicabil: OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008, 

coroborată cu OUG nr. 41/2009 
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FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 
FUNCłIA PUBLICĂ Nivel Studii Clasă Grad 

profesional 
Număr 
total 
funcŃii 

Salariul de 
bază lei* 
01.05-
31.12.2009 

CONSILIER S I SUPERIOR 22 1246 - 1624 
CONSILIER S I PRINCIPAL 63 915 - 1111 
CONSILIER S I ASISTENT 192 747 - 866 
CONSILIER S I DEBUTANT 30 699 
CONSILIER JURIDIC S I SUPERIOR 1 1246 - 1624 
CONSILIER JURIDIC S I PRINCIPAL 4 915 - 1111 
CONSILIER JURIDIC S I ASISTENT 4 747 - 866 
CONSILIER JURIDIC  S I DEBUTANT 3 699 
REFERENT DE SPECIALITATE SSD II SUPERIOR 1 806 - 1035 
REFERENT DE SPECIALITATE  SSD II PRINCIPAL 1 714 – 772 
REFERENT M III SUPERIOR 41 803 - 958 
REFERENT M III PRINCIPAL 16 682 - 741 
REFERENT M III ASISTENT 27 612 - 658 
REFERENT M III DEBUTANT       5 600 

Minimul reprezintă treapta 3 de salarizare iar maximul treapta 1 de salarizare de la funcŃia 

publică  

Total funcŃii publice de execuŃie: 410 

Act normativ aplicabil: OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008, 

coroborată cu OUG nr. 41/2009 
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TOTAL FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUłIE: 460 

FUNCłII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ 

FUNCłII DE CONDUCERE 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, OrdonanŃa Guvernului nr. 

17/2008, aprobată prin Legea nr. 304/2008, coroborate cu OUG nr. 41/2009 

FUNCłIA NIVEL 
STUDII 

GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

INDEMNIZAłIA DE 
CONDUCERE 
% maxim 

Salariul de 
bază lei  
01.05-
31.12.2009 

INSPECTOR SPECIALITATE ŞEF 
SERVICIU 

S IA 23 30 642-1322 

INSPECTOR SPECIALITATE ŞEF BIROU S IA 7 25 642-1322 
REFERENT ŞEF SERVICIU SSD IA 1 30 620-942 
INSPECTOR ŞEF BIROU M IA 1     25 620-865 
FARMACIST ŞEF SERVICIU S primar 1 15 1208-1423 
MEDIC ŞEF SERVICIU S primar 1 30 1365-1850 
MEDIC ŞEF BIROU S primar 1 25 1365-1850 

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 35 

FUNCłII DE EXECUłIE 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, coroborată cu OUG nr. 

41/2009 
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FUNCłIA NIVEL 
STUDII 

GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 
01.05-
31.12.2009  

INSPECTOR SPECIALITATE S IA 102 642-1322 
REFERENT SSD IA 13 620-942 

INSPECTOR M IA 
7 

620-865 

REFERENT M IA 
178 

620-865 

OrdonanŃa Guvernului nr. 15/2008, aprobată prin Legea nr. 221/2008, coroborată cu OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 41/2009  

FUNCłIA NIVEL 
STUDII 

GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 
01.05.-
31.12.2009  

EDUCATOR M definitiv 3 1423 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, coroborată cu OUG nr. 

41/2009, OUG nr. 162/2008 

FUNCłIA NIVEL 
STUDII 

GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 
01.05.-
31.12.2009  

MEDIC S primar 24 1365-1850 
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PSIHOLOG S principal 6 735-1120 

PSIHOPEDAGOG S principal 4 735-1120 

SOCIOLOG S principal 1 735-1120 

LOGOPED S principal 2 735-1120 

KINETOTERAPEUT S principal 15 735-1120 

FIZIOKINETOTERAPEUT S principal 1 788-1381 

ASISTENT MEDICAL B.F.T SSD principal 1 735-1078 

EDUCATOR PUERICULTOR PL principal 7 662-1063 

PEDAGOG DE RECUPERARE PL principal 1 662-1063 

ASISTENT SOCIAL PL principal 1 662-1063 

ASISTENT MEDICAL PL principal 133 662-1063 

ASISTENT MEDICAL B.F.T. PL principal 4 662-1063 

ASISTENT MEDICAL IGIENĂ PL principal 1 662-1063 

INSTRUCTOR EDUCAłIE M principal 16 683-987 

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE M principal 2 683-987 

SORĂ MEDICALĂ M principal 3 630-888 

REGISTRATOR MEDICAL M principal 2 630-888 

INFIRMIERĂ G   304 600-620 

ÎNGRIJITOARE G   38 600 
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SPĂLĂTOREASĂ G   26 600 

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST     180 630-834 

ASISTENT PERSONAL     475 630-834 

OrdonanŃa Guvernului nr. 17/2008, aprobată prin Legea nr. 304/2008, coroborată cu OUG nr. 

41/2009 

FUNCłIA NIVEL STUDII GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. 
TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 
01.05.-
31.12.2009 

FARMACIST S primar 
2 

1208-1423 

ASISTENT FARMACIE PL principal 
10 

662-1063 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, coroborată cu OUG nr. 

41/2009  

FUNCłIA NIVEL STUDII GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. 
TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 
01.05.-
31.12.2009 

PREOT S I 1 600-1263 

PREOT M I 1 600-913 
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OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, coroborată cu OUG nr. 

41/2009 

FUNCłIA NIVEL STUDII GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. 
TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de bază 
01.05.-
31.12.2009 

ADMINISTRATOR M I 3 669-941 

CASIER M,G II 1 641-744 

MAGAZINER M,G I 19 651-829 

POMPIER   I 2 641-675 

PAZNIC   I 25 641-675 

PORTAR   I 5 641-675 

ÎNGRIJITOR   I 150 641-675 

ŞOFER     33 651-933 

MUNCITOR CALIFICAT   I 171 693-894 

MUNCITOR NECALIFICAT   104 600-657 

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE EXECUłIE: 2077 

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUłIE:  2112 

 

TOTAL GENERAL: 2572
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Anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local   

nr. 464/26.11.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 

Ion Brad 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

 

CAPITOLUL  I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

ART. 1 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 -denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1- 

funcŃionează ca instituŃie publică de interes local, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

ART. 2  

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

problemele sociale ale comunităŃii din domeniul protecŃiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie. 
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ART. 3  

Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Sector 

1 în îndeplinirea atribuŃiilor ce II revin se finanŃează de la bugetul 

local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfăşurarea şi 

lărgirea activităŃii sale, mijloace materiale şi financiare primite de 

la persoane juridice şi fizice, din Ńara sau străinătate,  sub formă 

de donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziŃiilor legale în 

vigoare. 

ART. 4  

D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul stabilit în municipiul Bucureşti, 

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

ART. 5  

Principiile care guvernează furnizarea serviciilor sociale de către 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:  

a) respectarea drepturilor şi a demnităŃii omului;  

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităŃii persoanelor 

beneficiare;  

c) asigurarea dreptului de a alege;  

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

e) participarea persoanelor beneficiare;  

f) cooperarea şi parteneriatul;  

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  

i) orientarea pe rezultate;  

j) îmbunătăŃirea continuă a calităŃii;  
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k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul 

instituŃiilor.  

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE ATRIBUłII ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

ART. 6   

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

1. În domeniul protecŃiei persoanei adulte: 

- completează evaluarea situaŃiei socio-economice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; 

- asigură furnizarea de informaŃii şi servicii adecvate în vederea 

refacerii şi dezvoltării capacităŃilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru depăşirea, cu forŃe proprii, a situaŃiei de 

dificultate, după epuizarea masurilor prevăzute în planul 

individualizat privind măsurile de asistenŃă socială; 

- acordă persoanei adulte asistenta şi sprijin pentru exercitarea 

dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei; 

depune diligente pentru clarificarea situtiei juridice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardiva a 

naşterii acesteia; 

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

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

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

modificării sau revocării măsurii stabilite; 

- asigură măsurile necesare pentru protecŃia în regim de urgenŃă 

a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi 



 

390 
 

 

asigurarea funcŃionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

- depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte 

conform planului individualizat privind măsurile de asistenŃă 

socială; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute prin lege. 

2. În domeniul protecŃiei drepturilor copilului: 

- facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite 

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

religie, apartenenta etnica sau naŃionalitate şi stabileşte criterii 

obiective de eligibilitate şi admitere, în funcŃie de tipurile de 

servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de 

proceduri şi regulamente interne ce respectă şi sprijină drepturile 

beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, 

precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a 

serviciilor sociale  

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

nevoilor copiilor şi familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a 

cazului; instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în 

evaluare şi, totodată, făcându-le cunoscute beneficiarilor, 

familiilor acestora sau reprezentanŃilor legali ;  

- elaborează şi implementează planul individualizat de 

protecŃie/planului de servicii pe baza rezultatelor evaluării 

detaliate ; 

- implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi 

implementare a planului individualizat de protecŃie/planului de 
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servicii, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităŃi şi 

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

încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale  

- monitorizează trimestrial activităŃile de aplicare a hotărârilor de 

instituire a măsurilor de protecŃie specială a copilului;  

- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în 

plasament copilul;  

- evaluează garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care 

trebuie să le îndeplinească familiile sau persoanele care pot 

deveni tutori şi care pot primi un copil în îngrijire; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului / instanŃei 

judecătoreşti competente propunerea privind stabilirea unei 

măsuri de protecŃie specială  

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament 

copii, pe toată durata acestei măsuri;  

- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni 

asistenŃi maternali profesionişti, în condiŃiile legii; încheie 

contracte individuale de muncă şi asigură formarea continua de 

asistenŃi maternali profesionişti atestaŃi; evaluează şi 

monitorizează activitatea acestora;  

- acordă asistenŃă şi sprijin părinŃilor copilului separat de familie, 

în vederea reintegrării în mediul său familial;  

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

cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecŃie specială şi propune, după caz, menŃinerea, modificarea 

sau încetarea acestora;  
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- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopŃiei 

interne pentru copiii aflaŃi în evidenŃă sa;  

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care 

doresc să adopte copii; evaluează condiŃiile materiale şi garanŃiile 

morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de 

familie sau de persoana aptă să adopte copii;  

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de deschidere a 

procedurii adopŃiei interne ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încredinŃare în 

vederea adopŃiei copilului de către familia identificată ca potenŃial 

adoptatoare ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încuviinŃare a 

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

vederea adopŃiei  

- monitorizează evoluŃia copiilor adoptaŃi, precum şi a relaŃiilor 

dintre aceştia şi părinŃii lor adoptivi; sprijină părinŃii adoptivi ai 

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

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

permit;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege;  

3. Alte atribuŃii: 

- coordonează şi sprijină activitatea autoritatlor administraŃiei 

publice locale în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului; 

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinŃii săi precum şi cea de admitere a adultului în 
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instituŃii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenŃă socială; 

- acordă asistenŃă tehnică necesară pntru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în 

activitatea de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 

- evaluează şi pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi 

personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea 

acestora; 

- colaborează cu ONG care desfăşoară activităŃi în domeniul 

asistentie sociale şi protecŃiei copilului său cu agenŃi economici 

prin încheierea de convenŃii de colaborare; 

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alŃi 

reprezentanŃi ai societăŃii civile în vederea acordării şi 

diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru preotectia 

copilului, în unctie de nevoile comunităŃii locale; 

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

DirecŃii Generale precum şi cu alte instituŃii publice din unitatea 

administrativ-teritoriala, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce II 

revin, conform legii; 

- asigură, la cerere, consultanŃă de specialitate gratuită privind 

acordarea serviciilor, masurilor şi prestaŃiilor de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului; colaboreaz cu alte instituŃii  responsabile 

pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

- propune consiliului local al sectorului 1 înfiinŃarea, finanŃarea, 

respective cofinanŃarea institutiiloe publice de AsistenŃă socială, 

precum şi a serviciilor pentru protecŃia copilului; 
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- prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de 

evaluare a activităŃilor desfăşurate; 

- asigura acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, 

persoanelor cu handicap; 

- sprijină şi dezvolta un sistem de informare şi de consultanŃă 

accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

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

familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor 

prevăzute de lege; 

- acŃionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la 

protecŃia instituŃionalizata a persoanelor în nevoie, inclisiv 

îngrijirea la domiciliu; 

- organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului 

din aparatul propriu şi instituŃiile/serviciile din sublordine, de 

evaluare periodica şi de formare continuă a acestuia; 

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei 

pentru protecŃia copilului, respective ale comisiei de expertiză 

medicală a persoanei adulte cu handicap; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în acte normative sau 

stabilite prin hotărâri ale consiliului local al sectorului 1.   

CAPITOLUL III 

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

ART. 7   

Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigura de către Directorul 

General şi Colegiul Director. 

ART. 8   
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DIRECTORUL GENERAL 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, sociologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani. 

Directorul General asigura conducerea executivă a D.G.A.S.P.C 

Sector 1 şi răspunde de buna funcŃionare a acesteia în 

îndeplinirea atribuŃiilor ce II revin. 

  Directorul General  îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii principale: 

- asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei 

funcŃionare în îndeplinirea atribuŃiilor ce II revin; 

- reprezintă instituŃia în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice 

din Ńară şi din străinătate, precum şi în justiŃie; 

- exercită atribuŃiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 1 în calitate de 

persoane juridică; 

- exercită funcŃia de ordonator secundar de credite ; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

şi contul de încheiere al exerciŃiului bugetar, pe care le supune 

avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Local  al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen 
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mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a 

sistemului de asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului 

având avizul Colegiului Director şi al Comisiei ; 

- elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de 

asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului, stadiul 

implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru 

îmbunătăŃirea acestei activităŃi, pe care le prezintă spre avizare 

Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru protecŃia copilului ; 

- aprobă statul de personal al DirecŃiei Generale; numeşte şi 

eliberează din funcŃie personalul din cadrul DirecŃiei Generale, 

potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Statul de funcŃii al 

DirecŃiei Generale, având avizul Colegiului Director ; 

- controlează activitatea personalului din cadrul DirecŃiei Generale 

şi aplică sancŃiuni disciplinare acestui personal ; 

- este vicepreşedintele Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi reprezintă DirecŃia Generală în relaŃiile cu aceasta ; 

- asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecŃia 

copilului ; 

- Directorul General îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege 

sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti sau dispoziŃia Primarului Sectorului 1 ; 

- numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinara a 

Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 
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În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Directorul General emite 

DispoziŃii. 

ART. 9   

COLEGIUL DIRECTOR  

- se întruneşte în şedinŃa ordinara trimestrial, la convocarea 

directorului general, precum şi în şedinŃa extraordinară, ori de 

câte ori este necesar, la cererea directorului general sau, a 

preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii 

adjuncŃi. 

  La şedinŃele Colegiului Ddirector pot participa, fără drept de 

vot, membrii comisiei pentru protecŃia copilului, respectiv Primarul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi alŃi consilieri locali (care 

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

membrii colegiului director. 

 ŞedinŃele Colegiului Ddirector se desfăşoară în prezenŃa a 

cel puŃin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. 

 În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă 

hotărâri cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

COLEGIUL DIRECTOR îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- analizează şi controlează activitatea DirecŃiei Generale şi contul 

de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

- avizează proiectul bugetului propriu al DirecŃiei Generale şi 

contul de încheiere al exerciŃiului bugetar ; 
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- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de 

directorul general al DirecŃiei generale; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DirecŃiei 

Generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaŃie publică, 

organizată în condiŃiile legii ; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de 

către DirecŃia Generală, prin licitaŃie publică organizată în 

condiŃiile legii ; 

- întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit 

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

acorda la salariul personalului DirecŃiei Generale, cu încadrarea 

în resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii ; 

Colegiul Director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege 

sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

CAPITOLUL  IV 

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

ART. 10  

D.G.A.S.P.C. Sector 1  are următoarea structura organizatorică : 

1. DIRECTOR GENERAL 

Structuri subordonate: 

Biroul Prevenire, ProtecŃie şi P.S.I.; 

Serviciul Control ; 
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Cabinet Medical ; 

Serviciul Registratura ; 

Compartiment Arhiva ; 

Serviciul Farmacie ; 

Serviciul Strategii, Programe, Proiecte ; 

Centrul de InserŃie Profesională; 

Biroul Imagine, Informare şi RelaŃii Publice ; 

Biroul UrgenŃe Persoane Adulte 

2. DIRECłIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE: 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul  Juridic, Contencios; 

Serviciul Resurse Umane Centre şi Camine ; 

Serviciul Resurse Umane AsistenŃi Personali şi AsistenŃi 

Maternali Profesionişti ; 

Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ; 

3. DIRECłIA ECONOMICĂ : 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Contabilitate; 

Serviciul Financiar; 

Serviciul Salarizare; 

Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară; 

4. DIRECłIA ACHIZIłII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE 

Structura: 

Director General Adjunct; 
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Biroul Asistenta Juridica AchiziŃii Publice, Avizare Contracte; 

Serviciul AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte ; 

Serviciul AchiziŃii Publice Directe ; 

5. DIRECłIA ADMINISTRARE PATRIMONIU: 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Administrativ ; 

Compartiment Informatică ; 

Serviciul EvidenŃă Patrimoniu ; 

Biroul Obiecte Inventar ; 

Serviciul Tehnic Auto ; 

Biroul Auto; 

6. DIRECłIA PROTECłIA COPILULUI: 

Structura: 

Director General Adjunct (RMC); 

Biroul UrgenŃe ; 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului ; 

Biroul Unic de Preluare ; 

Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Maria »; 

Complexul Social de Servicii « Jiului » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei » ; 

Casa de Tip Familial « Sf. Mina » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae » ; 

Centrul de Primire în Regim de UrgenŃă « Pinocchio »; 

C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail »; 



 

401 
 

 

C.A.P.C.H. « Sf. Gavril »; 

Casa de Tip Familial « Buburuza » ; 

Casa de Tip Familial «  Alexandra » ; 

Casa de Tip Familial « Stejărel » ; 

Casa de Tip Familial « BrăduŃ » ; 

Casa « Sf.Ştefan » ; 

Casa « Sf. Constantin » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina »; 

Serviciul RezidenŃial ; 

Serviciul Anchete Psihosociale şi Exprimare Liberă a Opiniei 

Copilului ; 

Serviciul ProtecŃie Copil Delincvent ; 

Centrul de AsistenŃă Integrată a AdicŃiilor; 

Serviciul Familial; 

Biroul AdopŃii, PostadopŃii ; 

Serviciul Monitorizare ; 

Serviciul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Serviciul AsistenŃă Maternală ; 

Serviciul Formare, Evaluare, Monitorizare A.M.P. 

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie ; 

Biroul Prevenire şi IntervenŃie în SituaŃia Părăsirii Copilului în 

MaternităŃi ; 

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1- AsociaŃia Sf. Ana, 

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1- AsociaŃia Diaconia 

7. DIRECłIA PREVENIRE : 

Structura : 
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Director General Adjunct ; 

Biroul Venit Minim Garantat ; 

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socială; 

Biroul RelaŃii Interetnice ; 

Compartiment  Secretariat Comisie Prevenire ; 

Biroul Prevenire a ViolenŃei în Familie ; 

8. DIRECłIA PROTECłIA PERSOANEI ŞI FAMILIEI : 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice « Clubul Seniorilor »; 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună”; 

Biroul Comisiei de Evaluare Complexă AdulŃi ; 

Biroul PrestaŃii şi FacilitaŃi ; 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ; 

Serviciul AlocaŃii şi IndemnizaŃii ; 

Serviciul RezidenŃial AdulŃi ; 

U.S.R.N.A.P.H.A. ( două module Icar şi Pheonix) ; 

Complexul Social de Servicii « Odăi » ; 

Complexul Social de Servicii « Străuleşti » ; 

Centrul de Îngrijire şi Asistenta « Sf. Vasile » ; 

Centrul de Îngrijire şi Asistenta  « Sf. Elena»; 

Centrul MultifuncŃional Nazarcea, compus din Unitatea Ateliere 

Lucrative şi Biroul Consiliere, Formare şi Mediere Profesională ; 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov . 
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Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 

2003 

CAPITOLUL V 

DIRECTORII GENERALI ADJUNCłI 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 are în structura sa  7 Directori Generali AdjuncŃi. 

ART. 11   

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PROTECłIA PERSOANEI 

ŞI FAMILIEI: 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, socioologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflate în  

subordonarea să directă; 

• primeşte, verifica şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 
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• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în 

cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează; 

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente; 

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

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite 

de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a 

Legii 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici;  

• îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în 

vigoare; 

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

participarea salariaŃilor din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

• întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor 

măsuri de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

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

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 
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• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

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

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

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

• coordonează metodologic activitatea Biroului Urgente 

Persoane Adulte; 

• îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

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

exercita atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

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

ART. 12  

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECłIA 

COPILULUI - REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI 

CALITĂłII 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, sociologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct pentru ProtecŃia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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• coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflat în subordonarea să directă; 

• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în 

cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;  

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente; 

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

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite 

de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a 

Legii 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici;  

• îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în 

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

participarea salariaŃilor din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională;  

• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

• întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor 

măsuri de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

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

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

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

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

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

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

directorului general ; 

• numeşte managerii de caz; 

• aprobă raportul final referitor la evoluŃia relaŃiilor dintre copil 

şi persoana/familia adoptatoare la sfârşitul perioadei de 

încredinŃare în vederea adopŃiei, în lipsa directorului general ; 

în calitate de Reprezentant al Managementului CalităŃii are 

atribuŃii şi autoritate pentru: 

• se asigură că procesele SMC sunt stabilite, implementate 

şi menŃinute; 

raportează Directorului General despre funcŃionarea SMC şi orice 

necesitate de îmbunătăŃire; 
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• se asigură de promovarea conştinentizării referitoare la 

cerinŃele clientului (beneficiarului) în cadrul instituŃiei; 

• asigură relaŃia cu organozaŃii externe (autorităŃi, instituŃii, 

ONG, oreganisme de certificare, consultant) în aspecte 

referitoare la SMC; 

• coordonează auditul intern al SMC din cadrul instituŃiei; 

• îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

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

atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

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

ART. 13   

DIRECTORUL GENERAL  ADJUNCT ECONOMIC 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Lgea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniul ştiinŃelor economice, vechime 

în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice de 

conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct Economic îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou aflate în subordonarea să directă; 

• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în 

cadrul serviciilor/ birourilor pe care le coordonează; 

• întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună 

cu Directorul General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare Contracte 

şi îl supune spre aprobare Directorului General; 

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente,  

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite 

de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a 

Legii 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici;  

• îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în 

vigoare; 

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

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 



 

410 
 

 

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

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

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

Îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

ART. 14  

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ACHIZIłII PUBLICE, 

AVIZARE CONTRACTE 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe 

economice, ştiinŃe juridice, vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcŃiei publice de conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare 

Contracte are următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou aflate în subordonarea să directă; 

• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în 

cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;  
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• elaborează şi după caz, actualizează, pe baza necesitaŃilor 

transmise de celelalte compartimente ale DGASPC Sector 1 

Programul anual al achiziŃiilor publice împreună cu Directorul 

General Adjunct Economic, ca instriment managerial [e baza 

căruia se planifica procesul de achiziŃie şi îl supune spre 

aprobare Directorului General; 

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente ; 

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

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite 

de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a 

Legii 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici;  

• avizează nota justificativă privind alegerea procedurii de 

atribuire a contractelor de achiziŃii publice, 

• asigură soluŃionarea contestaŃiilor şi reprezintă instituŃia în 

faŃa instanŃelor de judecată,  a altor organe jurisdicŃionale, 

instituŃii sau autorităŃi publice, în litigii privind domeniul achiziŃiilor 

publice, pe baza mandatului emis de Directorul General al 

DGASPC Sector 1 în acest sens, 
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•  avizează pentru legalitate contractele de achiziŃie publică 

încheiate cu operatorii economici câştigători ai procedurilor de 

achiziŃie publică,  

• îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în 

vigoare; 

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

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

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

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

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

Îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

ART. 15  

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ADMINISTRARE 

PATRIMONIU 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe 
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economice, ştiinŃe juridice, vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcŃiei publice de conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct Administrare Patrimoniu are 

următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează;  

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente, 

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

• îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 
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• propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

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

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

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

Îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

ART. 16   

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PREVENIRE 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, sociologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

Directorul General Adjunct Prevenire îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou aflate în subordonarea să directă; 
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• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

• verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în 

cadrul serviciilor/birourilor  pe care le coordonează; 

• Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente, 

• analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite 

de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

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

• propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare,aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a 

Legii 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici;  

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

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

• asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

• participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

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

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

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 
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Îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de 

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

ART. 17  

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT JURIDIC, CONTENCIOS 

ŞI RESURSE UMANE 

CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniul ştiinŃelor juridice, vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice de 

conducere de minim 5 ani. 

Directorul  General Adjunct Juridic, Contencios şi Resurse 

Umane îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi controlează activitatea compartimentelor 

organizate în cadrul DirecŃiei; 

• primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi urmăreşte 

soluŃionarea acestora în termenul legal;  

• formulează răspunsuri la petiŃiile repartizate spre 

soluŃionare DirecŃiei pe care le înaintează Directorului General 

spre a fi semnate; 

• acorda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, relaŃii, 

precizări şi îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în 

vigoare legate de activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

• avizează actele cu caracter juridic şi administrativ 

repartizate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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• verifică şi avizează Proiectele ConvenŃiilor de 

Colaborare/Parteneriate încheiate de D.G.A.S.P.C. Sector 1, 

întocmind referate pentru acordarea sau după caz, neacordarea 

avizului; 

• exprimă puncte de vedere (scris sau verbal) privind 

interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de 

către conducerea instituŃiei, la solicitarea Directorului General al 

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

• fundamentează sau după caz colaborează la fundamentare 

şi redactează Proiectele de Hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 în Consiliul Local al Sectorului 1; 

• asigura, la solicitarea conducerii instituŃiei, întocmirea 

formalităŃilor pentru adoptarea sau după caz modificarea/ 

actualizarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi R.O.F. pe baza 

analizei finale a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi a  

propunerilor înaintate de compartimentele instituŃiei; 

• propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 1 

ori de câte ori este nevoie; 

• elaborează Organigrama, Statul de FuncŃii, R.O.F. şi 

Regulamentul Intern ale D.G.A.S.P.C. Sector 1;  

• analizează necesarul de personal pe baza propunerilor 

conducătorilor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, pe 

structura şi specializări şi face propuneri de măsuri pentru 

asigurarea acestuia în funcŃie de necesităŃi; 

• elaborează instrucŃiunile necesare bunei funcŃionări a 

compartimentelor din subordine; 
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• întocmeşte documentaŃia privind acordarea salariilor de 

merit pentru angajaŃi pe baza propunerilor compartimentelor 

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

• Ńine evidenŃa orelor suplimentare pentru compartimentele 

din subordine; 

• asigura aplicarea legislaŃiei specifice domeniului de 

activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1, în cadrul compartimentelor 

din subordine; 

• urmăreşte apariŃia actelor normative şi comunică 

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

care au legătură cu activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

• asigură un bun circuit al documentelor şi informaŃiilor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa; 

• tine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în 

vederea rezolvării problemelor curente;  

• urmăreşte finalizarea lucrărilor repartizate în termenul legal 

şi informează Directorul General asupra motivelor ce au 

determinat depăşirea termenului legal de soluŃionare; 

• răspunde de elaborarea planului anual de perfecŃionare 

profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind 

perfecŃionarea profesională a funcŃionarilor publici din cadrul 

D.G.A.SP.C. Sector 1, le supune aprobării Directorului General al 

D.G.A.SP.C Sector 1 şi asigură transmiterea acestora către 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici sau, după caz, către 

ordonatorul principal de credite, conform legii; 
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• întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a 

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

Îndeplineşte orice alte atribuŃii de serviciu la solicitarea 

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

CAPITOLUL VI 

PRINCIPALELE ATRIBUłII ALE COMPARTIMENTELOR DIN 

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

Acest Capitol prezintă ceea ce trebuie să facă instituŃia şi 

principalele responsabilităŃi ale acesteia, fără a detalia despre 

“cum trebuie făcut”. 

ART. 18 

BIROUL PREVENIRE, PROTECłIE ŞI P.S.I. (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Caraiman nr. 33A, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toŃi lucrătorii a 

măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecŃie, precum şi 

a atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce le revin în domeniul securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă, stabilite prin fişa postului; 

• întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter tehnic 

de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă; 

• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, 

stabilirea periodicităŃii adecvate pentru fiecare loc de muncă, 

asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităŃii 
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şi sănătăŃii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către 

lucrători a informaŃiilor primite; 

• elaborarea programului de instruire-testare la nivelul 

unităŃii; 

• evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute; 

• stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate 

şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi 

amplasarea acestora conform cerinŃelor minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

• evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia 

specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor lor; 

• monitorizarea funcŃionării sistemelor şi dispozitivelor de 

protecŃie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a 

instalaŃiilor de ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul 

noxelor în mediul de muncă; 

• verificarea stării de funcŃionare a sistemelor de alarmare, 

avertizare, semnalizare de urgenŃă, precum şi a sistemelor de 

siguranŃă; 

• informarea angajatorului, în scris, asupra deficienŃelor 

constatate în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi 

propunerea de măsuri de prevenire şi protecŃie; 

• evidenŃa echipamentelor şi urmărirea ca verificările 

periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale 

echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane 

competente, conform cerinŃelor minime de securitate şi sănătate 
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pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipametelor de 

muncă: 

• autorizarea privind funcŃionarea din punct de vedere al 

securităŃii şi sănătăŃii în muncă, conform prevederilor legale; 

• urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor 

prevăzute de legislaŃia specifică (electricieni, instalatori gaze, 

fochişti); 

• colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanŃii lucrătorilor, 

serviciile externe de prevenire şi protecŃie, medicul de medicină 

muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecŃie; 

• urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de 

protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare; 

• propune sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul 

îndeplinirii atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, 

• studiază actele normative care reglementează activitatea 

de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în 

practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 

îmbunătăŃirea instrucŃiunilor proprii de apărare împotriva 

incendiilor; 

• studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă 

instalaŃiile de utilizare din cadrul DirecŃiei generale, precum şi 

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

• execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse 

de Directorul General; 

• îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acŃionare 

a echipei de intervenŃie din cadrul DirecŃiei generale; 
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• îndruma şi controlează activitatea echipei de intervenŃie şi 

întocmeşte programul de instruire al acesteia; 

• execută - pe baza planificării aprobate de Directorul 

General - controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate 

spaŃiile DirecŃiei generale, verificând respectarea normelor, 

normativelor şi a altor prescripŃii tehnice, precum şi îndeplinirea 

măsurilor de protecŃie împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri 

pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a 

prevederilor legale; 

• verifică modul de întreŃinere şi funcŃionare a instalaŃiilor,  

aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către 

personalul încadrat în muncă; Ńine evidenŃa instalaŃiilor, 

substanŃelor chimice şi a altor mijloace de protecŃie împotriva 

incendiilor, la nivelul DirecŃiei generale; 

• urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor 

prescripŃii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la 

elaborarea documentaŃiilor tehnice, executarea şi darea în 

exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul 

reviziilor şi reparaŃiilor executate la construcŃiile şi instalaŃiile ce 

prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în 

funcŃiune; 

• acordă sprijin şi asistenŃă tehnică de specialitate la 

înlăturarea unor stări de pericol sau la soluŃionarea unor 

probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii 

incendiilor survenite în cadrul DirecŃiei generale, precum şi la 
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executarea unor intervenŃii la instalaŃiile cu pericol de incendiu în 

funcŃiune; informează imediat conducerea DirecŃiei generale 

asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi 

raportează măsurile luate; 

• participă la organizarea şi desfăşurarea activităŃii instructiv- 

educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 

încadrat în muncă, executând nemijlocit activităŃi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 

ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor 

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

instituŃii similare din Ńară şi străinătate; 

• acordă asistenŃă tehnică de specialitate la stabilirea 

măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de 

calamităŃi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în 

funcŃiune a instalaŃiilor şi a sistemelor de protecŃie împotriva 

incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind 

realizarea măsurilor stabilite; 

• participă la acŃiunile de stingere a incendiilor produse în 

cadrul DirecŃiei generale, precum şi la cercetarea acestora; Ńine 

evidenŃa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi 

trage concluzii din analiza acestora; 

• participă la analiza activităŃii de prevenire şi stingere a 

incendiilor din cadrul DirecŃiei generale şi face propuneri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 

• participă la acŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor 

(controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienŃă, 
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consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de 

pompieri sau de alte organe abilitate prin lege; 

• urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării 

spaŃiilor DirecŃiei generale cu instalaŃii, aparatură, ecipament de 

protecŃie şi substanŃe chimice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecŃie 

împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 

• urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a 

materialelor necesare desfăşurării activităŃii instructiv- educative 

pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, 

precum şi modul de utilizare şi de întreŃinere a acestora; 

• face propuneri pentru completarea şi reactualizarea 

temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de 

învăŃământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecŃionare a 

personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă 

temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 

• aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor 

legale şi competenŃelor stabilite, recompense sau sancŃiuni pe 

linia prevenirii şi stingerii incendiilor; 

• asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., 

urmărind: 

• să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace 

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

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

ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienŃelor 

constatate; 
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• să Ńină evidenŃa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea 

DirecŃiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreŃinere, 

revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării 

bunei lor funcŃionări şi să raporteze situaŃia, trimestrial, 

Directorului General; 

• să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în 

cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea 

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

constatare a acestuia; 

• să informeze conducerea DirecŃiei generale asupra 

constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să 

facă propunerile necesare; 

• să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace 

tehnice de p.s.i.; 

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

conducerii societăŃii proiecte de instrucŃiuni privind îmbunătăŃirea 

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

• să propună sancŃionarea celor ce se fac vinovaŃi de 

încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i; 

• întocmeşte documentaŃia necesară pentru obŃinerea 

autorizaŃiilor de funcŃionare, a autorizaŃilor sanitary - veterinare 

ale unităŃilor; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 
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• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 19  

SERVICIUL CONTROL (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• verifică modul în care au fost soluŃionate sesizările şi 

plângerile persoanelor care reclama  abuzuri săvârşite de 

persoane juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile 

defavorizate ; 

• realizarea la nivel corespunzător de calitate a atribuŃiilor 

instituŃiei publice stabilite în concordanŃă cu propria ei misiune, în 

condiŃii de regularitate, eficacitate, economicitate, eficienta 

precum şi la standardele stabilite; 

• asigurarea îndeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematica 

şi menŃinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor 

asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaŃiunilor; 

• acordă viză de control financiar preventiv asupra 

operaŃiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice şi a 

patrimoniului instituŃiei publice (în limita competentei stabilite prin 

decizie internă) 

• persoana în drept să exercite viză de control financiar 

preventiv are dreptul şi obligaŃia de a refuza la viză de control 

financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, 
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apreciază ca proiectul de operaŃiune care face obiectul controlului 

financiar preventiv nu îndeplineşte condiŃiile de regularitate, 

legalitate şi încadrare în limita creditelor bugetare sau creditelor 

de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control 

financiar preventiv, iar refuzul de viză trebuie să fi în toate 

cazurile motivat în scris 

• după efectuarea controlului formal, persoanele desemnate 

să exercite controlul financiar preventiv înregistrează 

documentele în  Registrul privind operaŃiunile prezentate la viză 

de control financiar preventiv şi efectuează, de asemenea, prin 

parcurgerea listei de verificare , controlul operaŃiunii din punct de 

vedere al legalităŃii, regularităŃii şi după caz, al încadrării în 

limitele şi destinaŃia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 

• persoana care acorda viză de control finanaciar preventiv  

are obligaŃia de  parcurgere a listei de verificare specifica 

operaŃiunii, primită la viză, este obligatorie dar nu şi limitativa; 

• reflectarea în documente scrise a organizării controlului a 

anumitor operaŃiuni ale instituŃiei, precum şi păstrarea şi 

înregistrarea în mod adecvat a documentelor;  

• îndeplinirea sarcinilor şi aplicarea metodologiei de control 

solicitata de  Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în conformitate cu legislaŃia 

în vigoare; 

• controleză modul în care sunt respectate drepturile 

persoanei adulte/familiei aflate în situaŃii de risc social; 



 

428 
 

 

• controlează modul în care sunt respectate drepturile 

persoanei cu handicap; 

• controlează la solicitarea comisiei, modul cum sunt 

respectate şi se aplică hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului sector 1 precum şi modalitatea de acordare a drepturilor 

persoanelor cu handicap aşa cum reies din certificatele de 

încadrare într-o categorie specială de persoane cu handicap 

eliberate de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu 

Handicap; 

• controlează activitatea de prevenire a marginalizării sociale 

şi integrare socială, prevenire abandon şi acordare venit minim 

garantat; 

• controlează la solicitarea directorului general activitatea 

compartimentelor de specialitate din cadrul instituŃiei, întocmind 

un raport/nota în care propun măsuri de îmbunătăŃire a 

activităŃii,dar şi măsuri cu caracter preventiv, dacă este cazul; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini la solicitatarea 

conducerii instituŃiei sau stabilite prin lege având în vedere 

respectarea prevederilor legale  în vigoare; 

• colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 

precum, şi cu celelalte servicii publice descentralizate în vederea 

identificării situaŃiilor deosebite din activitatea de protecŃie a 

copilului aflat în dificultate sau cu dizabilităŃi, activitatea de 

prevenire,activitatea de asistenŃă socială a persoanei şi familiei; 

• centalizează trimestrial reclamaŃiile de la nivelul întregii 

instituŃii, prin solicitarea acestora de la nivelul 
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centrelor/serviciilor/birourilor din cadrul instituŃiilor, întocmind 

registrul de sesizări şi reclamaŃii cod:FPG-7.2.3; 

 îndeplineşte alte atribuŃii de serviciu, stabilite în competenŃa 

sa de către Directorul General, cu respectarea dispoziŃiilor legale 

în vigoare; 

• revizuieşte/modifică Manualul CalităŃii, Procedurile 

Generale şi formularele anexate la procedurile generale în 

colaborare cu RMC; 

• menŃine şi îmbunătăŃeşte Sistemului de Management al 

CalităŃii conform cerinŃelor SR ISO 9001/2001, în 

compartimentele din cadrul DGASPC S1; 

• Ńine gestiunea unică  (în sistem informatic şi pe hârtie – în 

original) a documentelor Sistemului de Management al CalităŃii; 

• asigură difuzarea controlată a Manualului CalităŃii, 

Procedurilor Generale, formularelor de la Procedurilor Generale, 

din cadrul instituŃiei; 

• gestionează înregistrările referitoare la analiza 

funcŃionării Sistemului de Management al CalităŃii din cadrul 

instituŃiei (neconformităŃi, propuneri, reclamaŃii, acŃiuni corective, 

acŃiuni preventive, rapoarte de audit); 

• codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce au 

fost aprobate) procedurile operaŃionale din cadrul 

compartimentelor instituŃiei; 

• retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, 

FPG) aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni 

controlat; 
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• arhivează MC, PG, FPG, PO, FPO în sistem informatic şi 

pe suport de hârtie; 

• planifică instruirile interne în domeniul managementului 

calităŃii în programul anual de instruire şi instruiesc personalul din 

cadrul instituŃiei privind cunoaşterea şi aplicarea cerinŃelor 

sistemului de management al calităŃii; 

• instruirile interne privind cerinŃele sistemului de 

management al calităŃii sunt documentate în procese verbale de 

instruire, iar evaluarea eficacităŃii procesului de instruire se 

realizează prin chestionare de evaluare a instruirii; 

• actualizează centralizatorul pentru documentele legale şi 

de reglementare proprie instituŃiei; 

• păstrează legătura cu organismul de certificare a 

Sistemului de Management al CalităŃii; 

• elaborează programul de audit intern de calitate, la 

începutul fiecărui an calendaristic în funcŃie de importanŃa 

proceselor ce urmează a fi auditate şi în funcŃie de rezultatele 

obŃinute la auditurile anterioare, astfel încât fiecare compartiment 

să fie evaluat de cel puŃin odată pe an şi  îl dă spre avizare 

Responsabilului cu Managementul CalităŃii şi spre aprobare 

Directorului General; 

• întocmeşte lista cu auditorii şi auditorii şefi (care fac parte  

din cadrul serviciului audit intern de calitate) din cadrul DGASPC 

S1 şi o dă spre avizare Responsabilului cu Managementul 

CalităŃii şi spre aprobare Directorului General; 
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• organizează şi  efectuează audituri interne de calitate în 

cadrul DGASPC S1, conform SR EN 19011/2003, avizate de 

către RMC şi aprobate de către Directorul General; 

• realizarea auditurilor interne de calitate  de personalul din 

cadrul serviciului audit intern de calitate, persoane ce nu au 

responsabilităŃi directe în zonele auditate, respectându-se Planul 

de audit stabilit; 

• elaborează Planul de audit pe care îl transmit 

compartimentelor ce urmează a fi auditate (cu 5 zile înainte de 

data auditului); 

• elaborează chestionarele de evaluare având în vedere 

următoarele: scopul şi obiectivele auditului, criteriile de audit, 

prevederile din documentele aplicabile în baza cărora se face 

auditul, rezultatele auditurilor anterioare efectuate în cadrul 

compartimentelor respective, acŃiuni corective şi preventive 

iniŃiate în zona respectivă, date şi informaŃii legate de 

procesele/activităŃile care urmează a fi evaluate, alte înregistrări; 

• întocmesc raportul de audit şi informează conducerea 

compartimentelor auditate despre rezultatele auditului, 

prezentându-le raportul de audit; 

• aduc la cunoştinŃă şefilor compartimentelor auditate 

rapoartele de neconformitate/ observaŃie (dacă acestea există), 

iar şefii compartimentelor întreprind măsurile pentru eliminarea 

neconformităŃilor identificate şi a cauzelor acestora; 
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• planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri 

interne de urmărire ale SMC din cadrul instituŃiei, în zonele în 

care au fost identificate neconformităŃi la auditul intern de calitate; 

• informează Responsabilul cu Managementul CalităŃii 

despre rezultatele auditului intern/urmărire; 

• menŃine evidenŃa acŃiunilor corective/preventive iniŃiate de 

conducătorii zonelor auditate, rezultate în urma auditurilor interne 

şi urmăreşte rezolvarea şi eficacitatea acŃiunilor corective iniŃiate; 

• elaborează raportul de calitate care stă la baza analizei de 

management, raport care conŃine: constatările auditurilor interne 

şi externe efectuate în cadrul instituŃiei, analiza 

conformităŃii/neconformităŃii serviciilor, stadiul implementării 

acŃiunilor preventive şi corective, orice alte date relevante pentru 

stabilirea de măsuri de îmbunătăŃire a funcŃionării Sistemului de 

Management al CalităŃii; 

• transmite raportul de calitate, înainte de analiza de 

management, tuturor membrilor care participă la analiza de 

management; 

• urmăreşte noutăŃile legislative în domeniul calităŃii şi 

retrage din circuit actele normative expirate; 

•••• întocmirea documentaŃiei Sistemului de Management al 

SiguranŃei Alimentelor conform cerinŃelor SR ISO 22000 : 2005, 

pentru cele 17 spaŃii alimentare din centrele care aparŃin 

DGASPC S1; 
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•••• gestionează documentaŃia SMSA, asigură difuzarea şi 

retragerea controlată a MSA, Procedurilor, PRP, GMP, IL, planul 

HACCP; 

•••• evaluarea şi reevaluarea riscurilor privitoare la materiile 

prime şi ingrediente, prelucrarea, manipularea, depozitarea, 

prepararea culinara şi consumul produselor alimentare; 

•••• determinarea punctelor critice prin care se pot Ńine sub 

control riscurile identificate şi revizuirea periodică a acestora;  

•••• stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare 

punct critic de control şi revizuirea acestora; 

•••• stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de 

control şi verificarea monitorizării punctelor critice; 

•••• stabilirea acŃiunilor corective care vor fi aplicate în situaŃia 

când în urma monitorizării punctelor critice de control este 

detectată o abatere de la limitele critice; 

•••• întocmirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe 

teren; 

•••• instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

spaŃiile alimentare referitor la siguranŃa alimentelor;  

•••• codifică şi introduce în sistem informatic documentaŃia ( 

procedurile operaŃionale, formularele ) emisă la nivel de direcŃii, 

servicii, boruri din cadrul DGASPC S1 ; 

•••• retrage controlat din uz MC, PG, FPG şi difuzează noile 

versiuni controlat ; 

•••• întocmeşte documentaŃia pentru obŃinerea autorizaŃiilor de 

funcŃionare (pentru centre, căsuŃe), pentru obŃinerea  autorizaŃiilor 
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necesare cabinetelor medicale, pentru prelungirea acestora şi 

face demersurile necesare în vederea obŃinerii autorizaŃiilor de la 

DirecŃia de Sănătate Publică; 

•••• întocmeşte documentaŃia necesară pentru înregistrarea 

spaŃiilor  din cadrul DGASPC S1 la DSV Bucureşti; 

•••• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

•••• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 20 

CABINETUL MEDICAL (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

Str.Caraiman nr.33A, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conŃine 

datele referitoare la condiŃiile de munca analizate de echipa 

multidisciplinara coordonata de medical de medicină muncii; 

• participă la evaluarea stării de sănătate a angajaŃilor prin 

efectuarea examenului clinic de angajare;de adaptare;periodic;la 

reluarea muncii; precum şi a examenului clinic de bilanŃ  la 

încetarea activităŃii; 

• urmăreşte efectuarea examenelor medicale 

complementare,a analizelor de laborator şi a explorărilor 



 

435 
 

 

paraclinice necesare în funcŃie de tipul de expunere şi de 

solicitarea locului de muncă; 

• acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri 

acute în timpul activităŃii; 

• programează controlul medical periodic al angajaŃilor şi 

urmăreşte efectuarea acestuia; 

• urmăreşte ca dosarul medical să conŃină concluziile din 

fişele de aptitudine semnate de medical de medicină muncii; 

• verifica şi vizează certificatele de concedii medicale; 

• participa la realizarea  managementului accidentelor de 

muncă; 

• comunica DirecŃiei de Sănătate Publica morbiditatea cu 

I.T.M; 

• stabileşte necesarul de medicamente de urgenŃă,vaccinuri 

şi materiale consumabile; 

• semnalează cazuri de boala profesională; 

• înregistrează bolile legate de profesiuni; 

• informează şi educa angajaŃii în probleme de sănătate în 

muncă; 

• pregăteşte angajaŃii în vederea acordării primului ajutor în 

caz de accidente de muncă; 

• îndeplineşte şi alte atribuŃii, specifice domeniului de 

activitate, din dispoziŃia Directorului General. 

ART. 21 

 SERVICIUL REGISTRATURA (locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă 
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a Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuŃii  

principale: 

• preia de la solicitanŃi /petiŃionari cererile/ petiŃiile depuse de 

aceştia şi le transmite compartimentelor responsabile de 

rezolvarea lor, sub semnătură; 

 asigură informarea publică directă a persoanelor; 

• asigură informarea internă a personalului; 

• Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru 

înregistrarea cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor 

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

privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

 Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a 

răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

• Ńine un registru special pentru înregistrarea adreselor 

primite de la Guvern, PreşedinŃie, Avocatul Poporului şi alte 

organe centrale ale administraŃiei publice, şi a răspunsurilor 

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

privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

• se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

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

• aplică dispoziŃiile Leg.233/2002 pentru aprobarea O.G 

nr.27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a 

petiŃiilor ; 

• răspunde cu promptitudine şi amabilitate tuturor solicitărilor 

beneficiarilor; 



 

437 
 

 

• crează baza de date şi o gestionează eficient ; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

în domeniul său de activitate. 

ART.  22  

COMPARTIMENT ARHIVA (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• înregistrează şi Ńine evidenŃa tuturor documentelor intrate, a 

celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite; 

• aplica prevederile legislaŃiei în vigoare pe linia muncii de 

arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii ; 

• asigura evidenta, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 

• întreŃine şi dezvolta relaŃii cu organele şi instituŃiile similare 

în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al 

schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea ; 

• au obligaŃia să păstreze documentele create sau deŃinute 

în condiŃii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii sau comercializării în alte condiŃii decât 

cele prevăzute de lege; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 
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• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 23  

SERVICIUL FARMACIE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. 

Caraiman nr. 33A, aflat în subordinea directă a Directorului 

General) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• asigură aprovizionarea zilnică a locurilor de munca din 

oficina cu întreaga gamă de produse şi în cantităŃi 

corespunzătoare solicitărilor; 

• operează zilnic în registrul de gestiune toate documentele 

legale care se referă la mişcarea valorica a produselor (facturi, 

note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice 

de livrare a produselor) ; 

• analizează periodic stocurile de produse prin prisma 

dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri 

supranormative ; 

• raŃionalizează difuzarea produselor deficitare ; 

• întocmeşte şi depune la termen, pe baza consemnărilor din  

şi a stocurilor existente în unitate, notele de comandă necesare 

completării stocului la toate produsele ; 

• organizează recepŃia calitativa şi cantitativă a 

medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în 

farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în 

condiŃii corespunzătoare ; 
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• întocmeşte fişele de farmacovigilenŃă în conformitate cu 

normativele în vigoare ; 

• întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaŃii; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

în domeniul său de activitate. 

ART. 24   

SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME,  PROIECTE  (locaŃia: 

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

subordonarea directă a Directorului General) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• întocmeşte baza de date, actualizata periodic, cu privire la 

organizaŃiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ; 

• elaborează, pe baza evaluării nevoilor  existente la nivelul 

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

• asigura managementul proiectelor în domeniul asistenŃei 

sociale ; 

• colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea 

implementării şi monitorizării proiectelor co-finantate ; 

• întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la 

stadiul implementării proiectelor aflate în derulare ; 

• transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de 

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

finanŃatori, respectându-se termenele stabilite în concordanŃă cu 

contractele semnate ; 

• realizează demersurile necesare în vederea realizării 

procedurilor de achiziŃie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 
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prevezute în cadrul proiectelor , respectându-se procedurile de 

achiziŃie stabilite în cadrul contractului, prin colaborarea cu 

departamentele specializate ale DGASPC; 

• colaborează cu DirecŃia Economică în vederea întocmirii 

rapoartelor financiare ale proiectelor; 

• realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

continuităŃii şi sustenabilitatii proiectelor implementate ; 

• colaborează cu biroul imagine în vederea promovării şi 

diseminării rezultatelor obŃinute prin implementarea proiectelor. 

• monitorizează şi evaluează persoanele beneficiare ale 

programelor/ proiectelor, 

• consilierea şi îndrumarea organismelor private care 

activează pe raza sectorului 1 în vederea dezvoltării şi 

implementării de proiecte conform legislaŃiei  în vigoare privind 

parteneriatul public-privat ; 

• întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de 

subcontractare sau subvenŃionare a unor servicii sociale, de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi le supune spre avizare 

Directorului General ; 

• urmăreşte îndeplinirea de către DGASPC a 

responsabilităŃilor asumate în baza parteneriatelor încheiate; 

• păstrează un contact permanent cu celelalte departamente 

din cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor 

existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ; 

• elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenŃei 

sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în 
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concordanŃă cu strategiile naŃionale şi regionale şi îl supune spre 

avizare directorului general; 

• elaborează planuri de acŃiune comunitara în vederea 

asigurării continuităŃii serviciilor sociale; 

• elaborează strategii de dezvoltarea organizaŃionala a 

instituŃiei şi şi le supune spre aprobare conducerii şi Colegiului 

Director; 

• pe baza analizei de ansamblu a modalităŃilor de 

implementare a strategiei DGASPC precum şi analizei activităŃii 

instituŃiei ca sistem integrat de asistenŃă socială, elaborează 

propuneri în vederea îmbunătăŃirii activităŃii pe care le supune 

spre aprobare conducerii DGASPC; 

• organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul 

asistenŃei sociale, pe activităŃi specifice 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 25 

CENTRUL DE INSERłIE PROFESIONALĂ- (locaŃia: Bucureşti 

Sector 1, str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în subordinea Serviciului 

Strategii, Programe, Proiecte) este un proiect finanŃat de către 

Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006.  A fost înfiinŃat 
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în data de 2 decembrie 2008 şi are ca obiective : îmbunătăŃirea 

cooperării între sistemul public şi privat în vederea depăşirii 

problemelor specifice tinerilor cu handicap mintal şi a găsirii de 

soluŃii concrete pentru inserŃia socială a acestora. Consiliul Local 

al Sectorului 1 prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 va asigura cofinanŃarea şi 

sustenabilitatea Proiectului pentru o perioadă de 3 ani, potrivit 

prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

76/27.03.2008 şi îndeplineşte următoarele atribuŃii:  

• oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal ( 

consiliere psihologică, consiliere vocaŃională, consiliere socială); 

• organizarea de activităŃi de formare şi de implicare a 

voluntarilor în activităŃile din cadrul Centrului de InserŃie 

Profesională; 

• diseminarea de materiale informative; 

• socializarea prin ieşiri în comunitate şi excursii în 

comunitate. 

ART. 26 

BIROUL IMAGINE, INFORMARE ŞI RELAłII PUBLICE 

(locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 

17, aflat în subordonarea directă a Directorului General) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• realizează informarea cetăŃenilor în probleme de interes 

public din domeniul asistenŃei sociale ; 

• promovează şi protejează imaginea copilului şi adultului 

beneficiar de asistenŃă socială ; 
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• organizează evenimente de promovarea acŃiunilor din 

domeniul asistenŃei sociale ; 

• organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la problematica copilului/persoanei beneficiare de 

asistenŃă socială ; 

• colaborează cu reprezentanŃii mass-media  în vederea 

diseminării informaŃiilor de interes public specifice DGASPC ; 

• promovează activităŃile specifice ale DGASPC 

reprezentanŃilor autorităŃilor locale şi străine; 

• realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

transparentei activităŃilor întreprinse de către DGASPC ; 

• colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC 

în vederea unei bune cunoaşteri a serviciilor oferite de către 

acestea asigurându-se astfel o bună informarea a cetăŃenilor ; 

• realizează demersurile necesare în vederea implicării 

comunităŃii locale în domeniul social prin activităŃi de voluntariat ; 

• asigură relaŃia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor 

sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1; 

• realizează măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi 

sensibilizare socială a problematicii persoanelor vârstnice ;  

• realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităŃii; 

• realizează activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă ; 
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• asigură informaŃiile solicitate de mass-media în cel mai 

scurt timp posibil, în colaborare cu şefii de servicii şi cu acordul 

Directorului General 

• însoŃeşte şi oferă informaŃii delegaŃiilor străine şi din Ńara cu 

privire la activităŃile desfăşurate de către DGASPC S1;  

• permite cunoaşterea reŃelei de servicii sociale comunitare 

create, dezvoltate şi diversificate în -asigură accesul neîngrădit al 

populaŃiei la informaŃiile privind dreptul acesteia la protecŃie şi 

asistenŃă socială precum şi la formalităŃile şi documentaŃia care 

sunt necesare pentru obŃinerea acestor drepturi, în condiŃiile 

impuse de legislaŃia în vigoare; 

• facilitează accesul categoriilor populaŃionale supuse riscului 

marginalizării sociale la prestaŃiile şi serviciile sociale oferite de 

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

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

necesare cu privire la legislaŃia actuală din domeniul 

asistenŃei/protecŃiei sociale; 

• facilitează accesul la informaŃiile de interes public 

comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituŃiei ; 

• Ńine evidenŃa solicitărilor de  informaŃii de interes public, 

altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate 

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

• pentru facilitarea redactării solicitării şi a reclamaŃiei 

administrative, pune la dispoziŃie, gratuit, persoanelor interesate 

formulare-tip ale acestor acte ; 
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• în cazul solicitării verbale a informaŃiei publice, informaŃia 

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

solicitantului să adreseze o cerere în scris. 

• Ńine registrul pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

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

privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

• este prezent la toate intervenŃiile în mass-media a 

reprezentaŃiilor direcŃiei; 

• înregistrează şi arhivează toate apariŃiile în mass-media cu 

privire la instituŃie; 

• aducerea la cunoştinŃa a serviciilor din subordinea direcŃiei 

diferite articole sau  

emisiuni care le pot fi folositoare în desfăşurarea activităŃi; 

• aduce la cunoştinŃa conducerii şi serviciilor, articole apărute 

după intervenŃia acestora în mass-media; 

• organizează conferinŃe de presă; 

• organizează întâlniri priodice cu mass-media, în special 

presa scrisă; 

• realizează materiale de promovare sau prezentare (mape 

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

direcŃiei pentru delegaŃiile starine sau din Ńară; 

• actualizează informaŃiile site-ului, 

• întocmeşte buletinul informativ prevăzut de Leg.nr. 

544/2001; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 
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1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 27 

BIROUL URGENTE PERSOANE ADULTE (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă Directorului General al DGASPC 

Sector 1  şi în coordonarea metodologica a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• intervine de urgenŃă în cazul în care sunt sesizări ale 

persoanelor adulte fără adăpost, prin internarea într-un 

cămin pentru persoane fără adăpost; 

• oferă servicii de urgenŃă persoanelor adulte aflate în 

dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol 

securitatea lor; 

• asigură de urgenŃă sprijin sociomedical pentru persoanele 

vârstnice care nu au întreŃinători legali ; 

• facilitează accesul la servicii medicale de urgenŃă în baza 

ConvenŃiei încheiate cu Serviciul de AmbulanŃă al Municipiului 

Bucureşti; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 
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1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE 

ART. 28 

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS (locaŃia:Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Juridic, 

Contencios şi Resurse Umane) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• asigură reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza 

delegaŃiei emise de către Directorul General în fata instanŃelor 

judecătoreşti, a birourilor notariale şi a altor instituŃii publice sau 

private; 

• Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti 

• organizează arhiva Serviciului; 

• apară interesele legitime ale instituŃiei prin redactarea 

cererilor în justiŃie, rapunsuri la adresele formulate de instanŃă, 

interogatorii; 

• promovează căile de atac prevăzute de lege; 

• verifică şi avizează pentru legalitate DispoziŃiile emise de 

Directorul General al DGASPC Sector 1; 
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• verifică şi avizează pentru legalitate dosarele înaintate de 

către DGASPC Sector 1 Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

• verifică şi avizează pentru legalitate dosarele întocmite de 

DirecŃia Prevenire pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat; 

• acordă consultanŃă şi consiliere de specialitate 

compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1; 

• Ńine evidenŃa Monitorului Oficial şi comunica 

compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 actele normative 

publicate şi care au legătură cu activitatea DGASPC Sector 1; 

• formuleză, la solicitarea compartimentelor din cadrul 

DGASPC Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea 

actelor normative în vigoare; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

ART. 29 

SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT PROPRIU (locaŃia: 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Juridic, 

Contencios şi Resurse Umane)  îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• gestionează resursele umane de la recrutare şi până la 

încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă 
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din compartimentele ce formează aparatul propriu al 

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

• respecta legislaŃia specifica domeniului de activitate şi 

legislaŃia conexa acestuia; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

• organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

• asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale; 

• stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile 

legale; 

• Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

• întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie 

a salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi 

ecusoane; 

• asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la 

concurs a posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform 

prevederilor legale; 

• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind 

încadrarea în munca a persoanelor declarate admise, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de examinare; 
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• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării 

personalului în funcŃii/grade/trepte; 

• întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului 

individual de muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu 

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

• stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale 

salariile de bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii 

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

• întocmeşte şi gestionează dosarele de personal/dosarele 

profesionale ale angajaŃilor din cadrul aparatului propriu al 

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

• calculează vechimea în munca la momentul angajării şi 

stabileşte sporul de vechime; 

• Ńine evidenŃa fiselor de post şi asigură gestiunea carnetelor 

de muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu al 

DGASPC Sector 1; 

• solicită şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor din aparatul propriu; 

• eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

• asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea 

pentru limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din cadrul 

aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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• întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a 

SalariaŃilor/Registrul de Evidenta a FuncŃionarilor Publici; 

• îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, 

la solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

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

• întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

• elaborează planul anual de ocupare pentru funcŃiile publice; 

• colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi 

Financiar în vederea  

• întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând datele 

necesare, şi a statelor de plată; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART.  30 
SERVICIUL RESURSE UMANE CENTRE ŞI CAMINE (locaŃia: 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Juridic, 
Contencios şi Resurse Umane)  

o gestionează resursele umane de la recrutare şi până la 

încetarea contractului individual de munca din compartimentele 

aflate în gestiunea să;  
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o respectă legislaŃia specifica domeniului de activitate şi 

legislaŃia conexa acestuia; 

o întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

• organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

• asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale; 

• stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile 

legale; 

• Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

• întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie 

a salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi 

ecusoane; 

• asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la 

concurs a posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform 

prevederilor legale; 

• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind 

încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de examinare; 
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• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării 

personalului în funcŃii/grade/trepte; 

• întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din evidenta serviciului; 

• stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale 

salariile de bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii 

din evidenta serviciului; 

• întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale 

angajaŃilor din evidentele serviciului; 

• calculează vechimea în munca la momentul angajării şi 

stabileşte sporul de vechime; 

• Ńine evidenŃa fiselor de post şi asigură gestiunea carnetelor 

de muncă pentru angajaŃii din evidenta serviciului; 

• solicită şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor evidenta serviciului; 

• eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

• asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea 

pentru limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din 

evidenŃa serviciului; 

• întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a 

SalariaŃilor; 
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• îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, 

la solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

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

• întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

• colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi 

Financiar în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 

furnizând datele necesare, şi a statelor de plată; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 31 

SERVICIUL RESURSE UMANE ASISTENłI PERSONALI ŞI 

ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI: (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Juridic, 

Contencios şi Resurse Umane) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• gestionează resursele umane de la recrutare şi până la 

încetarea contractului individual de muncă pentru salariaŃi aflaŃi în 

evidenŃă serviciului;  



 

455 
 

 

• respecta legislaŃia specifica domeniului de activitate şi 

legislaŃia conexa acestuia; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

• organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

• asigura recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale; 

• stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile 

legale; 

• Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

• întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie 

a salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi 

ecusoane; 

• asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la 

concurs a posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform 

prevederilor legale; 

• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind 

încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de examinare; 
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• asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen 

desfăşurate la nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării 

personalului în funcŃii/grade/trepte; 

• întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din evidenta serviciului; 

• stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale 

salariile de bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii 

din evidenta serviciului; 

• întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale 

angajaŃilor din evidentele serviciului; 

• calculează vechimea în munca la momentul angajării şi 

stabileşte sporul de vechime; 

• Ńine evidenŃa fiselor de post şi asigură gestiunea carnetelor 

de muncă pentru angajaŃii din evidenta serviciului; 

• solicită şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor evidenta serviciului; 

• eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

• asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea 

pentru limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din 

evidenta serviciului; 

• întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a 

SalariaŃilor; 
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• îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, 

la solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

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

• întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

• colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi 

Financiar în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 

furnizând datele necesare, şi a statelor de plată; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA ECONOMICĂ 

ART. 32 

SERVICIUL CONTABILITATE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii  principale: 

• organizează şi conduce contabilitatea instituŃiei potrivit 

Legii nr. 82/1991 asigurând : 

• înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi 

păstrarea informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială şi 

rezultatele obŃinute atât pentru necesităŃile proprii  cât şi în 
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relaŃiile cu clienŃii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte 

persoane fizice sau juridice; 

• controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al 

procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor 

contabile furnizate; 

• respectarea planului de conturi general, modelelor 

registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiar – 

contabilă a normelor metodologice a Ministerului FinanŃelor, 

privind întocmirea şi utilizarea acestora; 

• Ńine evidenŃa contabilă primară pentru toate unităŃile din 

subordinea DGASPC 

• întocmeşte şi verifică balanŃele de verificare  lunare; 

• întocmeşte şi verifică darea de seamă contabilă, contul de 

execuŃie,anexe şi a raportului explicativ;  

• asigura respectarea normelor financiar - contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi 

stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 

• schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul 

de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

• întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de DispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate împreună cu Biroul 

Buget, ExecuŃie Bugetară; 

• întocmeşte raportări statistice specifice; 
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• schimb permanent de date şi informaŃii cu serviciile de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1,  DirecŃia Taxe şi Impozite 

Sector 1, Trezoreriei Sector 1, AdministraŃia Financiară Sector1; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 33 

SERVICIUL FINANCIAR (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

•••• ridicare şi depunere de numerar; 

•••• ridicare şi depunere de documente de decontare bancară; 

•••• întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor 

materiale şi servicii; 

•••• virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială; 

•••• întocmeşte raportări statistice specifice; 

•••• colaborează cu Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară pentru 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

•••• analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 
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•••• efectuează analiza economico-financiara punând la 

dispoziŃia conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa 

cheltuirii fondurilor băneşti; 

•••• urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele 

creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

•••• asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 

•••• întocmeşte documentele necesare transferurilor de 

mijloace fixe; 

•••• schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul 

de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

•••• efectuează lunar plăŃile pentru îngrijitorii persoanelor 

vârstnice la domiciliu ; 

•••• întocmeşte şi transmite lunar taloanele, borderourile şi 

recalpitulatiile privind drepturile salariale ale asistenŃilor personali 

ai persoanelor cu handicap ; 

•••• verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului; 

•••• exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de 

ajutoare sociale întocmite de Serviciul AsistenŃă Socială a 

Persoanei şi Familiei; 

•••• întocmeşte statele de plată curente  pentru ajutoarele 

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

indemnizaŃiile de naştere şi ajutoarele de urgenŃă prin întocmirea 

fişelor şi a statelor de plată pentru acestea; 

•••• întocmeşte şi transmite situaŃia statistică privind aplicarea 

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

•••• asigura plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

•••• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

•••• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 34 

SERVICIUL SALARIZARE (locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• întocmeşte statele de plată a salariaŃilor şi a indemnizaŃiilor 

membrilor CPC şi C.E.M.P.H.A; 

• plata drepturilor de personal a indemnizaŃiilor pentru 

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

• întocmeşte fise de salarii; 

• operează reŃineri salariale conform legilor; 

• reŃine şi Ńine evidenŃa garanŃiilor materiale; 

• Ńine evidenŃa concediilor medicale ale salariaŃilor; 
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• Ńine evidenŃa şi efectuează plata orelor suplimentare 

efectuate de către salariaŃii DGASPC Sector 1; 

• calculează diferenŃele salariale şi reŃine/plăteşte diferenŃele 

rezultate; 

• efectuează lunar plăŃile pentru asistenŃii personali ai 

persoanelor cu handicap grav ; 

• întocmeşte lunar centralizatoarele de salarii şi O.P.H.T. 

aferente drepturilor salariale ale asistenŃilor personali, precum şi 

ale angajaŃilor D.G.A.S.P.C ; 

• eliberează adeverinŃe solicitate de către salariaŃii instituŃiei 

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

împrumuturi, achiziŃionare bunuri în rate, compensaŃii căldură, 

etc. 

• întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaŃii statistice 

privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;  

• urmăreşte şi verifică garanŃiile gestionare materiale ; 

• întocmeşte actele adiŃionale pentru majorarea garanŃiilor 

gestionare materiale ori de câte ori este necesar ; 

• întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia 

Financiară a Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi 

cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C; 

• întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 

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

Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la AgenŃia Municipiului 

Bucureşti pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a declaraŃiilor privind 

contribuŃiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, 
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asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj, situaŃia privind impozitul 

aferent drepturilor salariale plătite; 

• întocmeşte fişele fiscale ale salariaŃilor; 

• întocmeşte documentaŃia privind acordarea premiilor, pe 

baza propunerilor compartimentelor din DGASPC Sector 1; 

• întocmeşte  documentaŃia  pentru acordarea premiului 

anual- al 13-lea salariu, 

• completează cu actele necesare dosarele noilor angajaŃi 

privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare 

stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

• verifică lunar şoldurile conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

 ART. 35  

SERVICIUL BUGET, EXECUłIE BUGETARĂ (locaŃia: 

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

în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Economic) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• propune proiectul de buget şi a rectificării acestuia;conform 

surselor de finanŃare, 
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• întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei în 

colaborare cu Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate şi 

rectificarea acestuia; 

• efectuează analiza economico-financiara punând la 

dispoziŃia conducerii indicatori din care să rezulte eficienta 

cheltuirii fondurilor băneşti; 

• urmăreşte încadrarea cheltuielior bugetare în limitele 

creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum şi 

îndeplinirea atribuŃiunilor ce revin conform OrdonanŃei de urgenŃă 

nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale, Ordinul Ministrului 

FinanŃelor Publice nr. 1792/2002. 

• asigură deschiderea finanŃării prin întocmirea lunară a 

cererii de credite; 

• asigură respectarea normelor  financiar -contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea 

şi păstrarea datelor înregistrate în serviciului; 

• schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul 

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

Serviciilor Administrative Financiare Sector 1 ; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 
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DIRECłIA ACHIZIłII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE 

ART. 36 

BIROUL ASISTENłĂ JURIDICĂ ACHIZIłII PUBLICE, 

AVIZARE CONTRACTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare 

Contracte) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• întocmeşte documentaŃia de atribuire privind procedurile de 

achiziŃii publice organizate, de DGASPC Sector 1 şi o supune 

spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1; 

• iniŃiază procedurile de achiziŃie publică prin publicarea în 

SEAP a unui anunŃ sau invitaŃie de participare  

• asigura întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare 

pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea 

documentaŃiei de atribuire;  

• participă în comisia de evaluare a ofertelor; 

• întocmeşte procesele verbale de deschidere şi rapoartele 

de atribuire a contractelor de achiziŃie publica pe care le supune 

spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1; 

• comunică către ofertanŃii participanŃi  rezultatele 

procedurilor de achiziŃie publică;  

• asigură publicarea în SEAP a anunŃurilor de atribuire; 

• înregistrează contestaŃiile şi asigură formularea punctului 

de vedere şi comunicarea dosarului achiziŃiei publice Consiliului 

NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor;  
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• asigură transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor 

tuturor factorilor în drept; 

• verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ 

primite spre avizare; 

• întocmeşte contractul de achiziŃie publică şi negocieaza 

clauzele legale contractuale ; 

•  asigură încheierea contractelor de achiziŃie publica cu 

câştigătorii procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, 

servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire DirecŃiei 

AchiziŃii Publice, InvestiŃii; 

• asigura întocmirea dosarului achiziŃiei publice pentru 

fiecare contract atribuit şi Ńine evidenŃa acestora ; 

• întocmeşte trimestrial  raportul de achiziŃii publice şi-l 

transmite către ANRMAP; 

• transmite documentele constatatoare emise de către 

DirecŃia AchiziŃii Publice, InvestiŃii în temeiul dispoziŃiilor art. 36 

indice 1 din HGR nr. 925/2006 către ANRMAP. 

• asigura coordonarea metodologica a Serviciului AchiziŃii 

Publice Directe şi Serviciului AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte 

din cadrul DirecŃiei AchiziŃii Publice, Avizare Contracte. 

ART. 37  

SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE, URMĂRIRE CONTRACTE 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare Contracte), îndeplineşte 

următoarele atribuŃii : 
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• centralizează referatele întocmite de 

compartimentele/centrele din subordinea DGASPC Sector 1; 

• elaborează nota de estimare a valorii contractului; 

• întocmeşte caietul de sarcini care conŃine în mod 

obligatoriu specificaŃii tehnice reprezentând cerinŃe, prescripŃii, 

caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu 

sau lucrare  să fie descris în aşa maniera încât să corespundă 

necesitaŃilor autorităŃii contractante; 

• înaintează Serviciului Asistenta Juridică, AchiziŃii Publice, 

Avizare Contracte caietul de sarcini şi nota de estimare a valorii 

contractului în vederea alegerii şi demarării procedurii de achiziŃie 

publică;  

• participă la comisia de evaluare; 

• menŃine legătura între furnizorii /prestatorii de servicii şi 

centrele/serviciile  din    subordinea DGASPC S1, pentru o bună 

aprovizionare; 

• urmăreşte derularea contractele de achiziŃie publica cu 

excepŃia contractelor încheiate prin   atribuire directă, pentru 

utilităŃi, furnizare pâine şi medicamente  şi a celor care nu fac 

obiectul OrdonanŃei de UrgenŃă nr 34/2006, de la semnare până 

la finalizare. Se urmăreşte respectarea clauzelor din contract 

privind cantitatea şi preŃul bunurilor comandate sau serviciilor 

prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare angajate de 

către fiecare contractant. De asemenea se verifica concordanŃă 

intre comanda, nota de recepŃie şi factura privind cantitatea, 

preŃul şi calculele aferente; 
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• întocmeşte documentele constatatoare emise în temeiul 

dispoziŃiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006; 

• întocmeşte comenzi lunare şi zilnice către furnizori pe baza 

contractelor încheiate şi în   funcŃie de referatele din teritoriu; 

• întocmeşte propuneri de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentul bugetar aferent acestei cheltuieli, în limita creditelor 

de angajament  aprobate, în domeniul achiziŃiilor de bunuri  

specifice domeniului de activitate; 

• certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi 

avizelor  emise de furnizori, întocmind ordonanŃările de plată  pe 

care le transmite Serviciului Buget Execut Bugetară; 

• verifică borderourile de facturi emise de către Serviciul 

Financiar; 

• participă la elaborarea Programului anual de achiziŃii 

publice pe baza necesitaŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelate 

compartimente din cadrul autorităŃii contractante alături de 

Serviciul Asistenta Juridica AchiziŃii Publice Avizare Contracte şi 

DirecŃia Economică; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului  

General  precum şi proiectele hotărârilor pe care  DGASPC 

Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local  Sector 1, în 

domeniul său de activitate. 

ART. 38 

SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE DIRECTE (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct AchiziŃii 
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Publice, Avizare Contracte) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• centralizează referatele întocmite de 

compartimentele/centrele din subordinea DGASPC Sector 1si 

întocmeşte nota de estimare conform dispoziŃiilor art. 19 din 

OUGR nr. 34/2006; 

• întocmeşte angajamente legale şi bugetare, propuneri de 

angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament 

aprobate, pentru achiziŃiile  directe, utilităŃi, furnizare pâine şi 

medicamente, precum şi pentru contractele a căror atribuire este 

exceptata de la aplicarea  prevederilor  OUG nr. 34/2006; 

• iniŃiază lichidarea cheltuielilor angajate, prin asumarea 

responsabilităŃilor incluzând certificarea în privinŃa realităŃii, 

regularităŃii şi legalităŃii facturilor emise de furnizorii, din sfera de 

activitate a serviciului;  

• urmăreşte derularea contractelor încheiate, specifice 

domeniului de activitate şi întocmeşte documentele constatatoare 

emise în temeiul dispoziŃiilor art. 36 indice1 din HGR nr. 925/2006 

• întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziŃiile publice 

directe derulate în cadrul serviciului; 

• întocmeşte comenzi către furnizori în baza contractelor 

încheiate şi în funcŃie de referatele aprobate; 

• participa la comisia de evaluare; 

• gestionează banii scoşi prin casieria direcŃiei, pe baza 

referatelor de necesitate aprobate de conducere, prin achiziŃii de 

bunuri, direct din magazin; 
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• evaluează furnizorii de servicii privind organizarea de 

tabere şi excursii pentru copiii aflaŃi în plasament, în funcŃie de 

condiŃii optime oferite şi încadrării în bugete aprobate şi 

monitorizează desfăşurarea acestora; 

• reactualizează procedurile descrise în “Manualul CalităŃii” 

ISO 9000/2001, în concordanŃă cu modificările ce intervin în 

activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi; 

• elaborează dispoziŃiile ce reglementează activitatea 

serviciului, rapoartele şi situaŃiile informative privind activitatea 

serviciului; 

• organizează şi controlează activitatea de arhivare a 

documentelor specifice serviciului; 

• îndeplineşte alte atribuŃii, potrivit dispoziŃiilor legale, primite 

spre soluŃionare de la şefii ierarhici superiori. 

 DIRECłIA ADMINISTRARE PATRIMONIU 

ART. 39 

SERVICIUL ADMINISTRATIV (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct Administrare Patrimoniu) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• coordonează şi supraveghează efectuarea curăŃeniei în 

sediul central, pe baza unor programe zilnice de curăŃenie, pe 

timpi, sectoare de lucru şi îngrijitoare; 

• asigura funcŃionarea şi exploatarea în condiŃii optime a 

aparaturii din dotare (centrale telefonice, faxuri, telefoane, 

calculatoare, copiatoare, dotări din bucătarii/spălătorii, 
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ascensoare etc.) prin menŃinerea legăturii cu prestatorii de servicii 

abilitaŃi şi echipa tehnică operativa proprie direcŃiei; 

• coordonează şi supraveghează efectuarea activităŃii de 

salubritate, paza şi protecŃie, dezinsecŃie, ignifugare, întreŃinere 

clădiri şi spaŃii verzi; problemele le semnalează Serviciului 

AchiziŃii Publice Urmărire Contracte, Serviciului Asistenta Juridica 

AchiziŃii Publice Directe şi serviciului AsistenŃă Juridică AchiziŃii 

Publice, Avizare Contracte. 

• participă la recepŃia cantitativa şi calitativă a produselor 

achiziŃionate/ donate, prin magazia centrală; 

• elaborează dispoziŃiile ce reglementează activitatea 

serviciului, rapoartele şi situaŃiile informative privind activitatea 

serviciului; 

• organizează şi controlează activitatea de arhivare a 

documentelor specifice; 

• coordonează activitatea RSVTI. 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ are următoarele 

atribuŃii : 
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-  asigură utilizarea, gestionarea împreună cu Biroul  

EvidenŃă Patrimoniu şi întreŃinerea curentă a reŃelelor de 

calculatoare ; 

• monitoriează funcŃionarea tehnicii de calcul în vederea 

asigurării necesarului de componente, consumabile şi acordarea 

service-ului în timp util; 

• administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică 

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

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 

• ART. 40  

SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIULUI (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Administrare Patrimoniu) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• asigură gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C Sector 1 : 

clădirile, mobilierul şi furniturile de birou, dotările tehnice, 

mobilierul din centrele de plasament şi centrele de protecŃie a 

persoanelor vârstnice ; 

• organizează activitatea de preluare a patrimoniului 

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

• organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare a 

bunurilor ; 

• mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C Sector 

1 ; 
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• Ńine evidenŃa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiecte 

de inventar din patrimoniul unităŃii ; 

• întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar 

în vederea achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

• face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor 

de inventar uzate fizic sau moral ; 

• inventariază în mod periodic patrimoniul D.G.A.S. P.C. 

Sector 1 ; 

• participa la un schimb permanent de date cu celelalte 

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

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 41 

BIROUL OBIECTE DE INVENTAR (locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Şefului Serviciului Evidenta Patrimoniu)  

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale :  

• participă la activitatea de preluare a patrimoniului 

instituŃiilor reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 
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• participă la organizarea şi supravegherea modul de 

întrebuinŃare a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu 

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

• Ńine evidenŃa fizică şi gestionează obiectele de inventar din 

patrimoniul unităŃii ; 

• întocmeşte necesarul de şi obiecte de inventar în vederea 

achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

• face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar uzate 

fizic sau moral ; 

• participă la inventarierea, în mod periodic patrimoniul 

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

• participă la un schimb permanent de date cu celelalte 

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

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 42 SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct Administrare 

Patrimoniu)   îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• intervine cu promptitudine în rezolvarea situaŃiilor de avarii 

din sistem precum şi a reparaŃiilor curente a utilajelor şi 
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instalaŃiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici 

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

colaborare directă cu personalul muncitor din fiecare centru; 

• stabileşte în conformitate cu documentaŃia tehnica a 

instalaŃiilor, utilajelor şi maşinilor, revizii tehnice obligatorii şi 

reparaŃii planificate, 

• realizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

urmărirea tehnica a clădirilor, 

• realizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

urmărirea comportării în timp a construcŃiilor aflate în administrare 

sau în patrimoniu, 

• întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, documentaŃia necesară privind urmărirea comportării în 

timp a construcŃiilor aflate în administrare sau în patrimoniu,  

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 43 

 BIROUL AUTO (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal 

Al. Averescu, aflat în subordonarea directă a Şefului 

Serviciului Tehnic şi Auto) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 
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• asigură bună exploatare a parcului auto conform legislaŃiei 

în vigoare; 

• face propuneri pentru aprovizionarea unităŃii cu carburanŃi, 

lubrifianŃi şi piese de schimb necesare funcŃionării autovehiculelor 

din dotare; 

• se ocupă de întreŃinerea şi buna funcŃionare a parcului 

auto; 

• asigură gestionarea şi verificarea tehnică a parcului auto; 

• asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea 

exploatării în condiŃii de legalitate a parcului auto; 

• primeşte foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua 

precedentă; 

• calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la 

datele înscrise în acestea: nr.km efectuaŃi, verifica semnăturile de 

efectuare a acestor curse; 

• calculează consumul mediul zilnic de combustibil al 

autovehiculelor; 

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

• întocmeşte şi Ńine evidenŃa rulajului anvelopelor din dotarea 

autovehiculelor; 

• urmăreşte şi Ńine evidenŃa anunŃând în timp util efectuarea 

reviziei tehnice a autovehiculului; 

• întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de 

carburanŃi şi lubrifianŃi pentru autovehiculele din dotarea unităŃii; 
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• urmăreşte plata obligaŃiilor unităŃii către stat pentru 

autovehiculele din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru 

drumuri, impozite etc. 

• urmăreşte că schimbul de ulei al autovehiculului să se facă 

la timp respectându-se prevederile legale în acest sens; 

• face propuneri pentru achiziŃionarea de piese de schimb şi 

accesorii necesare reparaŃiilor curente ale autovehiculelor atunci 

când este cazul şi certifica necesitatea acestora; 

• eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu 

combustibil a autovehiculelor şi Ńine evidenŃa acestora urmărind 

ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul să nu 

depăşească capacitatea de aprovizionare a rezervorului 

acestora; 

• urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant 

alocate lunar unităŃii urmărind ca acestea să nu fie depăşite; 

• transportă marfa şi persoane din cadrul instituŃiei, în 

interesul instituŃiei; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA PREVENIRE 

ART. 44 
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BIROUL VENIT MINIM GARANTAT (locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 
directă a Directorului General Adjunct Prevenire) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale :  

• respectă şi promovează standardul minim obligatoriu 

privind managementul de caz ; 

• asigură efectuarea  evaluărilor iniŃiale a cazurilor ; 

• asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001; 

• asigură instrumentarea dosarelor de venit minim garantat; 

• asigură întocmirea fişelor de calcul pentru dosarele aflate 

în plată de venit minim garantat; 

• asigură pregătirea şi întocmirea documentaŃiei pentru 

stabilirea, modificărea, suspendarea, respingerea şi încetarea 

ajutorului social, în termenul legal după consultarea managerului 

de caz; 

• asigură acordarea ajutorului social în bani, în natură sau 

prin plata unor cheltuieli de întreŃinere şi încălzire a locuinŃei, la 

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

caz şi echipa pluridisciplinara pe care le supune spre avizare 

Directorului General; 

• asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor a dispoziŃiilor 

Primarului privind stabilirea, modificărea, suspendarea, 

respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal; 

• asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 
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stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

• elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni de interes 

local pe care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim 

garantat şi îl supune spre aprobare Primarului; 

• asigură întocmirea lunară a borderourilor cu coduri 

numerice personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate 

pentru asistaŃii social; 

• asigură întocmirea,trimestriala sau la termenele prevăzute 

de actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

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

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

• asigură întreŃinerea şi actualizarea bazei de date cu 

beneficiarii de venit minim garantat ; 

• comunică lunar Serv.Monitorizare informaŃiile necesare 

întocmirii bazei de date ; 

• are atribuŃii de arhivare şi secretariat; 

• monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

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

rezolvarea cazurilor sociale ,promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinara ; 

• respecta şi promovează prevederile Cartei O.N.U. privind 

drepturile omului şi drepturile copilului ; 

• are responsabilitatea de a informa persoana/familia în 

legătură cu drepturile pe care le au ,precum şi asupra modalităŃii 
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de acordare a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări 

sociale ; 

• promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale 

aflate în atenŃia serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 45 

SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI 

INTEGRARE SOCIALĂ (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct Prevenire) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii :  

•••• depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele 

aflate în situaŃii de criza prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de 

familie, poliŃie, parohii, administraŃiei de bloc  etc.);  

•••• asigura identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii 

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

preveni situaŃiile de criză;  
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•••• colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinara ; 

•••• respectă şi promovează standardul minim obligatoriu 

privind managementul de caz ; 

•••• orientează/acompaniază pentru consilierea 

Juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ; 

•••• propune şi aplică măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării 

situaŃiei de criza a persoanei/familiei; 

•••• asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Leg. 416/2001 şi Leg.116/2002; 

•••• asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile 

Primarului, în termenul legal; 

•••• asigură întocmirea trimestriala sau la termenele prevăzute 

de actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

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

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

•••• asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de 

servicii sociale a planului de servicii şi punerea în practică a 

acestuia prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

•••• asigură consilierea socială a următoarelor categorii de 

beneficiari : 

� - persoana/familia aflată în risc de marginalizare ; 

•••• iniŃiază/promovează şi implementează programe cu 

caracter social şi comunitar; 
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•••• identifică tipuri de acŃiuni comunitare cu scopul prevenirii 

marginalizării sociale a persoanelor beneficiare de servicii 

sociale; 

•••• elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru 

prevenirea marginalizării persoanei/familiei; 

•••• orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele 

de planning familial; 

•••• acordă suport financiar şi/sau material pentru depăşirea 

situaŃiei de criză; 

•••• identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă 

(ONG-uri, sponsori), pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor/atributelor serviciului; 

•••• respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile 

omului şi drepturile copilului ; 

•••• are responsabilitatea de a informa persoana/familia în 

legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii 

de acordare a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări 

sociale ; 

•••• promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale 

aflate în atenŃia serviciului; 

•••• asigură ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului 

Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie 

socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi 

pentru prevenirea excluziunii sociale; 

•••• monitorizează cazurile aflate în evidenŃa serviciului; 
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•••• iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. 

sector 1 în vederea identificării de locuri de munca 

corespunzătoare calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc 

de marginalizare ; 

•••• colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

•••• iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

•••• colaborează cu instituŃiile de ÎnvăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ;  

•••• identificarea, consilierea şi orientarea familiilor cu risc 

medico-social din cadrul comunităŃii, 

•••• determinarea nevoilor medico-sociale ale populaŃiei cu risc, 

•••• culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor 

defavorizate din sectorul 1, 

•••• derularea de campanii şi acŃiuni destinate protejării 

sănătăŃii, în parteneriat cu instituŃiile de specialitate, 

•••• desfăşurarea de acŃiuni comune cu mediatorul sanitar din 

comunităŃile de rromi, pentru susŃinerea membrilor comunităŃii la 

condiŃii optime, 

•••• participarea la desfăşurarea diferitelor acŃiuni colective pe 

teritoriul comunităŃi: vaccinări, programe de screening, 

implementarea programelor naŃionale de sănătate; 

•••• participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a eventualelor focare de infecŃii; 
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•••• crearea unei reŃele de relaŃii cu medicii de familie şi 

menŃinerea colaborării în vederea îmbunătăŃirii stării de sănătate 

a cetăŃenilor sectorului 1; 

•••• identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de 

familie şi implicarea în activitatea de înscriere a acestora; 

•••• colaborarea cu ONG şi cu alte entităŃi pentru realizarea 

programelor ce se adresează unor grupuri Ńintă ( vârstnici, 

alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale şi 

de comportament, etc.), în conformitate cu strategia naŃională; 

•••• identificarea persoanelor de vârstă fertilă; desfăşurarea 

activităŃilor de informare specifice domeniilor de planificare 

familială; 

•••• promovarea unui stil de viaŃă sănătos şi a practicilor 

corecte de nutriŃie în rândul cetăŃenilor sectorului 1, prin activităŃi 

desfăşurate în parteneriat cu unităŃile de specialitate şi/sau ONG; 

•••• are atribuŃii de arhivare şi secretariat; 

• depistarea, evaluarea şi monitorizarea tinerilor din 

comunitate aflaŃi în situaŃii de criză prin autosesizare sau prin 

intermediul partenerilor sociali , 

• identificarea tinerilor aflaŃi în situaŃii de risc în vederea 

realizării de acŃiuni şi aplicării măsurilor preventive necesare 

depăşirii situaŃiei de criză, 

• prevenirea  şi combaterea comportamentelor antisociale şi 

/ sau amorale în rândul tinerilor  
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• prevenirea asocierii tinerilor  în grupuri cu activităŃi deviante 

gen ”găşti de cartier”şi identificarea unor alternative  viabile în 

vederea responsabilizării tinerilor şi revigorării spiritului civic , 

• stimularea şi promovarea voluntariatului în rândul tinerilor; 

• prevenirea abandonului şcolar în rândul tinerilor, 

• cooperarea cu instituŃiile/ asociaŃiile  implicate la nivel 

local/central în procesul educaŃional în vederea aplicării măsurilor 

necesare integrării şcolare a tinerilor analfabeŃi, continuării 

studiilor pentru cei care au absolvit ciclul şcolar obligatoriu; 

• identificarea şi gestionarea măsurilor privind stimularea 

procesului de integrare/reintegrare în muncă a tinerilor  

• promovarea parteneriatului cu autorităŃile, asociaŃiile şi 

firmele specializate în orientare profesională şi dezvoltarea 

carierei; 

• orientare şi acompaniere în vederea valorificării drepturilor 

conferite de legislaŃie; 

• propunerea şi aplicarea măsurilor specifice de înlăturare a 

situaŃiilor de criză imediată , pentru tineri,  locuitori ai Sectorului 1;  

• cooperarea cu instituŃiile/compartimentele specializate care 

se adresează  tinerilor afectaŃi de diverse forme de dependenŃă; 

• colaborarea cu serviciile  DGASPC Sector 1 în rezolvarea 

cazurilor sociale ce implică tinerii , promovarea lucrului într-o 

echipă pluridisciplinară; 

• promovarea dialogului dintre generaŃii atât la nivelul familiei 

cât şi al comunităŃii , medierea situaŃiilor de criză în relaŃia tânăr – 

familie , tânăr comunitate; 
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• identificarea şi elaborarea unor parteneriate cu societate 

civilă  - ONG-uri, sponsori – pentru obŃinerea de finanŃări cu 

scopul atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuŃiilor 

biroului; 

• elaborarea şi/sau aplicarea setului de instrumente 

necesare evaluării psiho-sociale a tânărului; 

• promovarea şi sprijinirea liberei asocieri a tinerilor în 

structuri formale şi informale; 

• promovarea şi gestionarea la nivel local a unor campanii de 

informare a tinerilor asupra problemelor sociale şi a mijloacelor 

de rezolvare a acestora precum şi participarea în sistem integrat 

la campanii naŃionale şi transnaŃionale; 

• promovarea unui echilibru între valorile tradiŃionale şi 

tendinŃele  ce influenŃează viaŃa socială a tinerilor; 

• susŃinerea  tinerilor cu aptitudini deosebite; 

• fundamentarea şi întocmirea proiectelor de dispoziŃie ale 

Directorului General şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC 

Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local în domeniul 

său de activitate;  

• elaborarea şi administrarea  unor proceduri specifice de 

lucru.  

Prin sintagma tineri în dificultate se înŃelege persoana 

necăsătorită, cu vârstă cuprinsă între 18-35 ani care are 

domiciliul/reşedinŃa pe raza sectorului 1, aflată în situaŃie de risc 

de marginalizare socială sau marginalizată socială şi care nu 
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beneficiază de programele destinate tinerilor ce provin din 

centrele de copii. 

ART. 46 

BIROUL RELAłII INTERETNICE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct Prevenire)  

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale : 

• mediază activităŃile cu caracter social iniŃiate pentru 

membrii comunităŃii aparŃinând diverselor minorităŃi din sectorul 

1 ; 

• are responsabilitatea de a dezvolta o bază de date cu 

privire la problemele membrilor comunităŃii aparŃinând 

minorităŃilor din sectorul 1 ; 

• monitorizează familiile aparŃinând minorităŃilor din sectorul 

1 care au probleme deosebite : venituri foarte mici, număr mare 

de copii, bolnavi cronici înregistraŃi ; 

• are responsabilitatea de a consilia membrii comunităŃii 

aparŃinând minorităŃilor în redactarea corectă a cererilor şi a 

documentelor necesare pentru obŃinerea drepturilor legale ; 

• iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interetnice colaborând cu forŃele de ordine publica şi alŃi factori 

responsabili ; 

• iniŃiază întâlniri cu asociaŃiile şi organizaŃiile reprezentative 

din sector în vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor interetnice din teritoriu 

şi prevenirea unor tensiuni ;  
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• depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele 

aflate în situaŃii de criza prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de 

familie, poliŃie, parohii, administraŃiei de bloc  etc.);  

• identificarea persoanele şi familiile aflate în situaŃii de risc, 

în vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a preveni 

situaŃiile de criză; 

• evaluează psihosocial potenŃialii beneficiari de servicii 

sociale (persoane/familii aflate în situaŃie de criza aparŃinând 

minorităŃilor) ;  

• asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de 

servicii sociale a planului de servicii şi punerea în practică a 

acestuia prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

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

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinara ; 

• respectă şi promovează standardul minim obligatoriu 

privind managementul de caz ; 

• orientează/acompaniază pentru consilierea 

Juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ; 

• orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele 

de planning familial; 

• promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale 

aflate în atenŃia serviciului; 

• colaborează cu serviciul monitorizare privind baza de date ; 
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• iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. 

sector 1 în vederea identificării de locuri de număr 

corespunzătoare calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc 

de discriminare/marginalizare ; 

• colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

• iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

• colaborează cu instituŃiile de ÎnvăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ; 

iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar privind minorităŃile;  

• mediază activităŃile cu caracter social, iniŃiate pentru 

membrii comunităŃilor religioase recunoscute în România , 

existente în Sectorul 1; 

• crează baza de date cu privire la comunităŃilor religioase 

recunoscute în România , existente în Sectorul 1; 

• identifică şi apoi monitorizează familiile aparŃinând 

comunităŃilor religioase din sectorul 1 care au probleme deosebite 

, generate de venituri reduse , număr mare de copii , bolnavi 

cronici înregistraŃi, persoane cu handicap şi cooperează  cu 

lăcaşurile de cult respective în vederea sprijinirii acestora;   

• iniŃiază şi/sau sprijină metodologic şi financiar, organizarea 

de întâlniri , seminarii evenimente cu caracter interconfesional; 

• iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interconfesionale la nivelul Sectorului 1; 
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• colaborează cu serviciile proprii ale DGASPC Setor 1 , în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa multidisciplinară; 

• respectă şi promovează standardele minime obligatorii 

privind managementul de caz, promovând implicarea activă a 

comunităŃilor religioase în soluŃionarea cazurilor sociale; 

• IniŃiază ,promovează şi/sau implementează 

programme/proiecte cu character social şi comunitar , privind 

comunităŃile religioase; 

• facilitează colaborarea între comunităŃile religioase şi  

instituŃiile autorităŃilor publice; 

identifică şi încheie prin DGASPC  Sector 1,   parteneriate cu 

societatea civilă  - Biserici, Case de rugăciuni , alte lăcaşe de 

cult, ONG-uri,  sponsori – pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuŃiilor 

compartimentului; 

• mediază activităŃile cu caracter social, iniŃiate pentru 

membrii comunităŃilor religioase recunoscute în România , 

existente în Sectorul 1; 

• crează baza de date cu privire la comunităŃilor religioase 

recunoscute în România , existente în Sectorul 1; 

• identifică şi apoi monitorizează familiile aparŃinând 

comunităŃilor  religioase din sectorul 1 care au probleme 

deosebite , generate de venituri reduse , număr mare de copii , 

bolnavi cronici înregistraŃi, persoane cu handicap şi cooperează  

cu lăcaşurile de cult respective în vederea sprijinirii acestora;   
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• iniŃiază şi/sau sprijină metodologic şi financiar, organizarea 

de întâlniri , seminarii evenimente cu caracter interconfesional; 

• iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interconfesionale la nivelul Sectorului 1; 

• colaborează cu serviciile proprii ale DGASPC Setor 1 , în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa multidisciplinară; 

• respectă şi promovează standardele minime obligatorii 

privind managementul de caz, promovând implicarea activă a 

comunităŃilor religioase în soluŃionarea cazurilor sociale; 

• IniŃiază ,promovează şi/sau implementează 

programme/proiecte cu character social şi comunitar , privind 

comunităŃile religioase; 

• facilitează colaborarea între comunităŃile religioase şi  

instituŃiile autorităŃilor publice; 

• identifică şi încheie prin DGASPC  Sector 1,   parteneriate 

cu societatea civilă  - Biserici, Case de rugăciuni , alte lăcaşe de 

cult, ONG-uri,  sponsori – pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuŃiilor 

compartimentului. 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 
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ART. 47 

COMPARTIMENT SECRETARIAT COMISIE PREVENIRE  

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr.17), aflat în subordonarea directă a  Directorului General 

Adjunct Prevenire) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor 

înaintate de responsabilii de caz  îl înaintează membrilor; 

• asigură convocarea membrilor Comisiei Prevenire ; 

• pregăteşte dosarele înaintate de responsabilii de caz  

pentru şedinŃa Comisiei Prevenire; 

• asigura consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei,  

dezbaterile ce au loc în şedinŃa Comisiei Prevenire , a hotărârilor 

adoptate şi modul în care au fost adoptate;  

• Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei 

Prevenire ; 

• aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

• comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei 

Prevenire; 

• organizează şi tine la zi arhiva Comisiei Prevenire  

• asigură gestionarea eficientă a dosarelor predate în 

vederea obŃinerii semnăturilor  ; 

• asigură informarea internă a personalului DirecŃiei 

Prevenire ; 
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• Ńine registrul general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor DirecŃiei 

Prevenire privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

• crează baza de date informatizata  a DirecŃiei Prevenire  şi 

o gestionează eficient ; 

• asigura evidenta, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 

• se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

persoanele/instituŃiile care s-au adresat DirecŃiei Prevenire în 

scris ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

ART. 48 

BIROUL PREVENIREA VIOLENłEI ÎN FAMILIE (locaŃia: 

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

în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Prevenire) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• identifică, evaluează şi monitorizează  familiile în care sunt 

prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau 

prin intermediul partenerilor sociali; 

• evaluează din punct de vedere psihosocial atât victimele, 

persoane adulte cât şi agresorii; 

• exercită atribuŃii de consiliere telefonică prin înfiinŃarea unui 

serviciu hotline pentru semnalarea cazurilor de violenŃă în familie; 
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• consiliază  social  victimele violenŃei în familie şi agresorii, 

oferindu-le sprijin pentru recalificare profesională, găsirea unui loc 

de muncă, a unei locuinŃe cu chirie dacă este cazul său 

înscrierea la medic de familie ; 

• oferă consiliere psihologică individuală victimelor şi 

agresorilor 

• formează grupuri de suport pentru victime în vederea 

identificării propriilor resurse necesare, depăşirii situaŃiei de criză; 

• orientează şi acompaniază victimele violenŃei în familie 

pentru obŃinerea drepturilor legale; 

• orientează / acompaniază  victimele violenŃei în familie 

pentru consiliere juridică şi medicală şi asigură accesul victimelor 

la asfel de servicii; 

• acordă suport material şi/sau financiar pentru depăşirea 

situaŃiilor de criză generate  de violenŃă în familie; 

• remite spre competentă soluŃionare DirecŃiei ProtecŃia 

Copilului, cazurile femeilor cu copii, victime ale violenŃei în familie, 

ce necesită admiterea lor în Aşezământul “Patriarh Iustinian 

Marina”, centru pentru protejarea victimelor violenŃei în familie; 

• propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare 

înlăturării situaŃiilor de criză imediată; 

• identifică resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

obiectivelor biroului; 

• întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea 

desfăşurată; 



 

495 
 

 

• promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor de violenŃă 

în familie aflate în atenŃia biroului; 

• elaborează proceduri specifice de lucru a cazurilor de 

violenŃă în familie şi diseminează informaŃiile tuturor actorilor 

sociali implicaŃi; 

• crează o reŃea de relaŃii cu  specialişti în domeniu şi 

construieşte o bază de date cu aceştia în vederea realizării unei 

mai uşoare colaborări; 

• monitorizează cazurile de violenŃă în familie aflate în 

atenŃia biroului; 

• colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 1 în 

rezolvarea cazurilor de violenŃă în familie promovând echipa 

pluridisciplinară; 

• colaborează cu alte instituŃii  în vederea armonizării 

legislaŃiei în domeniu; 

• previne violenŃa în familie prin campanii de informare în 

comunitate, presă şi şcoală ; 

• derulează în şcoli şi licee programe de educaŃie civică şi 

educaŃie comunitară; 

• iniŃiază şi implementează programe de prevenire a violenŃei 

în familie împreună cu alŃi actori sociali implicaŃi; 

• se implică şi colaboreză în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii victimelor 

violenŃei în familie şi stabileşte relaŃii cu alte instituŃii abilitate în 

domeniu, (ex: poliŃie, INML, autoritatea tutelară); 
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• identifică şi iniŃiază parteneriate cu societatea civilă  (ONG-

uri, sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor biroului;  

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

Prin sintagma “victime ale violenŃei familiale” se înŃelege victima 

persoană adultă , domiciliată sau rezidentă în Sectorul 1, căreia 

ceilalŃi membri ai familiei i-au provocat   o suferinŃă fizică, psihică, 

sexuală sau un prejudiciu material, sau a fost  împiedicată  de a-

şi exercita drepturile şi libertăŃile fundamentale. 

DIRECłIA PROTECłIA PERSOANA ŞI FAMILIE 

ART. 49 

SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE VARSTNICE-«CLUBUL 

SENIORILOR»( locaŃia: Bucureşti, Sector 1, str. Ion 

Slatineanu nr. 16, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• oferă servicii de divertisment pentru persoanele vârstnice 

din sectorul 1; 

• facilitează accesul la informaŃii pe teme culturale, de 

sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici; 
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• facilitează reintegrarea şi reactivare socială a persoanelor 

vârstnice cu tendinŃă de autoizolare; 

• consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup; 

• sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul 

grupelor de voluntari vârstnici; 

• sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari 

vârstnici  

• activităŃi de club; 

• organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu 

diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia; 

• organizarea unor expoziŃii cu vânzare conŃinând exponate 

realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 50  

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR 

ADULTE CU HANDICAP ( locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 
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Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de 

Evaluare Persoane Adulte cu Handicap măsuri de protecŃie 

(găzduirea în centre de protecŃie aflate în subordonarea 

metodologica a A.N.P.H.); 

• evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de 

Evaluare Persoane Adulte cu Handicap şi propune încadrarea în 

grad de handicap conform criteriilor medico – sociale; 

• realizează activităŃi de informare despre drepturile şi 

obligaŃiile persoanelor cu handicap; 

• realizează activităŃi şi servicii de consiliere pentru 

persoanele cu handicap şi familiile acestora ; 

• initieaza măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare 

în domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;  

• întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind 

numărul de beneficiari şi acŃiunile de protecŃie specială 

întreprinse pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi 

aprobare Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

• propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care 

se ocupă de protecŃia specială a persoanelor cu handicap, în 

vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenŃă socială 

şi socio-medicală ; 

• aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 



 

499 
 

 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

• stabileşte împreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu 

handicap accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, 

monitorizează, evaluează şi pune în practică  acest plan; 

• realizează evaluările medicale conform criteriilor pentru 

persoanele cu handicap 

• realizează evaluările sociale pentru persoanele cu 

handicap 

• realizează evaluările psihologice pentru persoanele cu 

handicap 

• realizează evaluările privind orientarea şcolara şi 

vocaŃională a persoanelor cu handicap 

• realizează evaluarea nivelului de instruire 

• vizează şi ia la cunoştinŃa planul individualizat de servicii; 

• înaintează comisiei raportul de evaluare complexă semnat 

de către membrii echipei şi avizat de către şeful serviciului; 

• propune comisiei de evaluare  programul de recuperare şi 

integrare 

• aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

• asigura consiliere psihologică pentru persoanele adulte din 

centrele rezidenŃiale; 

• asigura evaluarea şi reevaluarea psihologică a 

beneficiarilor din centrele rezidenŃiale pentru adulŃi; 

• consiliere în situaŃii de criză; 
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• consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

• Servicii de consiliere profesională : 

o identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

o informaŃii privind piaŃa muncii; 

o recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

o consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie; 

o consiliere şi suport postangajare. 

• secretariat şi arhivă ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S. P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate 

ART. 51 

BIROUL PRESTAłII ŞI FACILITAłI (locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi 

Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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• realizează activităŃi de informare despre drepturile şi 

obligaŃiile persoanelor cu handicap; 

• elaborează dispoziŃii, în baza instrumentării dosarelor 

persoanelor cu handicap accentuat şi grav, de punere în plata, 

prelungire, suspendare şi încetare,  în vederea obŃinerii 

indemnizaŃiei lunare; 

• elaborează dispoziŃii, în baza instrumentării dosarelor 

persoanelor cu handicap mediu, accentuat şi grav, de punere în 

plata, prelungire, suspendare şi încetare,  în vederea obŃinerii 

bugetului complementar acordat în baza legii ( scutire de la plata 

abonamentului Radio-TV, RomTelecom, S.C. Electrică,  etc); 

• acordă gratuitatea transportului urban de suprafaŃă şi cu 

metroul, şi interurban persoanelor cu handicap grav şi accentuat 

precum şi însoŃitorilor sau asistenŃilor personali ai acestora ( 

abonament RATB, cartela metrou, bilete CFR, etc); 

• propune acordarea alocaŃiei de stat pentru copii cu 

handicap grav, accentuat, mediu sau uşor conform legislaŃiei în 

vigoare  indexată cu 100%; 

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

obŃinerii alocaŃiei lunară de hrană, calculată pe baza alocaŃiei 

zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităŃile 

sanitare publice. 

• monitorizează prestaŃiile acordate şi cazurile aflate în 

evidenŃă conform legislaŃiei în vigoare; 

• eliberează legitimaŃii de parcare pentru persoanele cu 

handicap în baza legii 448/2006; 
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• face demersurile şi eliberează roviniete pentru persoanele 

cu handicap în baza legii 448/2006; 

• eliberează adeverinŃe care să ateste starea prezentă a 

persoanelor aflate în evidenŃa biroului; 

• aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

• aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile, în termenul 

prevăzut de lege; 

• întocmeşte statisticile solicitate de către A.N.P.H. privind 

persoanele cu handicap aflate în evidenŃă; 

• secretariat şi arhivă ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

biroului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 52 

CENTRUL de ZI  „UN PAS ÎMPREUNĂ” (locaŃie: Bucureşti, 

Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în 
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subordonarea directă a Şefului Serviciului Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap) îndeplineşte  

următoarele atribuŃii principale: 

• De serviciile oferite în cadrul Centrului Social sector 1 

poate beneficia orice persoană cu probleme de sănătate mintală, 

orice persoană adultă care se confrunta cu probleme temporare 

de adaptare şi comunicare,familiile persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală.  

- consilire şi informare; 

- recuperare, reabilitare şi reinserŃie socială; 

- consultanta juridică; 

- consilire privind managementul bolii psihice; 

- informare şi instruire; 

- consiliere psihiatrică. 

- servicii de reprezentare socială (advocacy). 

 În cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare şi reinserŃie 

socială se asigură: 

- activităŃi de zi recreative; 

- activităŃi creative; 

- activităŃi lucrative; 

- dezvoltarea abilitaŃilor de comunicare şi auto-

reprezentare; 

- activităŃi educative (lb. engleza, cenaclu literar, 

info grup, meloterapie, vizite la muzeu, teatru, 

cinema). 

ART. 53 
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SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU HANDICAP GRAV 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 

17, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• realizează activităŃi de informare despre drepturile şi 

obligaŃiile persoanelor cu handicap; 

• efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent 

personal în vederea încheierii  contractelor de muncă pentru 

asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de 

handicap); 

• efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu 

handicap grav, pentru monitorizarea activităŃii prestate de către 

asistenŃii personali, periodic ; 

• întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind 

numărul persoanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent 

personal pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului 

/ Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

• urmăreşte îndeplinirea programul individual de reabilitare şi 

integrare socială stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală 

pentru persoana cu handicap grav şi în baza acestuia stabileşte 

planul individualizat de servicii; 

• stabileşte împreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu 

handicap grav) planul  individualizat de servicii, monitorizează, 

evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea 

prealabilă a contractului cu beneficiarul; 
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• ia la cunoştinŃa opŃiunea persoanei cu handicap de a 

beneficia de asistent personal sau indemnizaŃie lunară şi 

garantează respectarea acesteia; 

• în baza opŃiuni persoanelor cu handicap în termen de 5 zile 

eliberează acordul şi propune acordarea dreptului; 

• întocmeşte dispoziŃiile pentru punerea în plata, menŃinerea, 

suspendarea sau încetarea indemnizaŃiei echivalente salariului 

asistentului personal, pe care le supune spre aprobare 

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

• întocmeşte pontajul pentru asistenŃii personali  ai 

persoanelor cu handicap grav; 

• asigura instructajul periodic cu măsurile de sănătate şi 

securitate în muncă şi normele P.S.I. ale asistenŃii personali; 

• Ńine evidenŃa concediilor de odihnă ale asistenŃilor personali 

şi în această perioadă acorda persoanei cu handicap 

indemnizaŃie echivalenta salariului asistentului personal; 

• aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

• aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului şi 

Directorului General, în termenul prevăzut de lege; 

• organizează cursuri de perfecŃionare a pregătirii 

profesionale a asistenŃilor personali ; 
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• monitorizează îndeplinirea de către asistenŃi personali a 

obligaŃiilor ce le revin conform legislaŃiei în vigoare şi contractului 

încheiat.  

• secretariat şi arhivă ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 54 

BIROUL COMISIEI DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ PENTRU 

PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonară directă a Directorului general Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

• realizează activităŃi de informare despre drepturile şi 

obligaŃiile persoanelor cu handicap; 

• pregăteşte dosarele privind încadrarea într-o grad de 

handicap şi a măsurilor de protecŃie ce se impun în baza 

propunerii înaintate de către S.E.C. P.A.H; 

• programează dosarele comisiei pe fiecare şedinŃa; 
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• convoacă membrii  C.E.M.P.H.A. şi programează şedinŃele 

comisiei;  

• Ńine evidenŃa registrului de procese verbale în care se 

consemnează dezbaterile din şedinŃele comisiei; 

• redactează deciziile  comisiei de găzduire în sistem 

rezidenŃial sau de frecventare a centrelor specializate; 

• verifica şi înaintează dosarele C.E.M.P.H.A. ; 

• redactează şi completează certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

• înaintează,  în vederea semnării, certificatele de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

• Ńine evidenŃa cazurilor prin Registrele speciale din cadrul 

Biroului ; 

• comunica actele emise de către comisie în termenele 

stabilite de lege; 

• monitorizează cazurile aflate în evidenŃă Biroului; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

• secretariat şi arhivă  

ART. 55  

SERVICIUL ALOCAłII  ŞI INDEMNIZAłII (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 
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ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele 

principale atribuŃii :  

• primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaŃii de stat 

conform Legii 61 /1993 privind alocaŃia de stat pentru copii; 

• întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaŃiilor de stat şi 

suplimentare şi predarea lunară către DGMSS; 

• primirea şi instrumentarea cererilor de alocaŃii copii nou-

născuŃi; 

• întocmirea DispoziŃiilor de alocaŃii copii nou-născuŃi ;  

• efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

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

privind alocaŃia familială complementară şi alocaŃia de susŃinere 

pentru familia monoparentală; 

• efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiei de susŃinere pentru familia monoparentală conform 

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

alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală; 

• efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru 

cei cărora le-a fost stabilit dreptul ; 

• întocmirea Proiectelor de DispoziŃii ale Primarului 

Sectorului 1 privind acordarea, modificărea sau încetarea 

drepturilor stabilite prin O.U.G.105/2003 ; 

• primirea şi instrumentarea cererilor de  acordare a 

indemnizaŃiei pentru creştere copil şi respectiv a  stimulentului 

conform Legii 148/2005 realizarea borderourilor şi transmiterea 

lor către DirecŃia de Dialog Solidaritate Socială şi Familie. 
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• primirea cererilor de acordare a trusoului pentru copii nou-

născuŃi acordat în baza Legii 482/2006 

• comunicarea DispoziŃiilor, în termen de 5 zile de la 

efectuarea anchetei către solicitanŃi ;  

• secretariat şi arhivă; 

• eliberarea de adeverinŃe; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

 ART. 56 SERVICIUL REZIDENłIAL ADULłI ( locaŃia: 

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

în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

Pentru persoanele vârstnice/handicap din sistem rezidenŃial: 

• oferă servicii de asistenŃă socială pentru persoanele adulte 

aflate în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi. 

• verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificare protecŃiei persoanei adulte, protecŃia 
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împotriva abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face 

propuneri în acest sens; 

• are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în 

aplicare măsurile de protecŃie specială, stabilite  de către Comisia 

de Evaluare Complexă; 

• elaborează, de câte ori apare o situaŃie care impune acest 

lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, mentale, 

spirituale, morale sau sociale a adultului şi a modului în care 

acesta este îngrijit.  

• sesizează Comisia de Evaluare  Complexă a Persoanelor 

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

raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii stabilite ;  

• elaborează şi verifică PIS-ul persoanei adulte aflate în 

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

propuneri în acest sens Comisia de Evaluare  Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap; 

• elaborează contractul cu persoana cu handicap, persoana 

vârstnica sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIS; 

• asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă pentru 

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

conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu standardele minime 

obligatorii; 
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• pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între 

persoana asistata şi familia acestuia şi asigură monitorizarea şi 

evaluarea acestor relaŃii ; 

• întocmirea situaŃiei statistice privind persoanele 

instituŃionalizate; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

• Pentru persoanele beneficiare ale Centrului de UrgenŃă 

Persoane Fără Adăpost: 

• însoŃeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără 

adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenŃă 

pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare; 

• stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme 

de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), 

adresându-se în acest sens DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

Informatizata a Persoanei; 

• sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate 

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

• sprijină persoana supusă violenŃei domestice  

alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând 

demersurile necesare în acest sens, la secŃiile de poliŃie din 
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Bucureşti sau la primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie de pe raza 

localităŃilor de domiciliu ale acesteia; 

• în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul 

primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un 

reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru 

reprezentarea intereselor sale; 

• reprezintă sau însoŃeşte persoana asistată la instituŃiile sau 

organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare 

a situaŃiei de sărăcie extremă; 

• face intervenŃiile necesare la ONG-urile sociale pentru 

cuprinderea asistatului într-o formă de asistenŃă socială în funcŃie 

de vârsta şi gradul de dependenŃă al acestuia; 

• în colaborare cu Serviciul Venit Minim Garantat, sprijină 

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

ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri 

pentru acordarea unor ajutoare de urgenŃă pentru cazurile 

deosebite; 

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

în colaborare cu primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie din 

localităŃile de domiciliu; 

• consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie 

personală; 

• consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 
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• evaluează din punct de vedere social persoanele /familiile 

care solicita găzduire şi identifică problemele generatoare ale 

crizei şi iniŃiază măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor;  

• identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

• informaŃii privind piaŃa muncii; 

• recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

• consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie. 

ART. 57 

Compartiment de Servicii de Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Handicap (două 

module: Icar -  în Str.Dobrogeanu Gherea nr.74 şi  Pheonix- 

Bucureşti, Sector 1, Str. Caraiman nr.33A, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă şi Serviciul 

Familial pentru Persoane cu Handicap Grav în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

•  realizează activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

•  realizează şi menŃine o colaborare activă cu familiile celor 

care frecventează centrele; 
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• să întocmească pentru fiecare în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

• elaborează şi desfăşoară programe zilnice de recuperare, 

reabilitare; 

• oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie şi de 

recuperare specifice în baza indicaŃiilor date de către medic.   

ART. 58  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „STRAULESTI”( 

locaŃia:Bucureşti, Sector 1, Sos. Bucureşti -Targoviste nr.10, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Persoanei şi Familiei), îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil 

de autonomie şi siguranŃă; 

• să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

• să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice 

şi intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

• să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa 

socială; 

• să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv 

cu familiile persoanelor vârstnice; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, 

potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 
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• să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

• să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

• să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în 

raport cu posibilităŃile persoanelor asistate; 

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

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

• În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala 

se asigura  

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite 

prin normele igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a 

bolnavilor cronici şi a celor imobilizaŃi permanent 

la pat prin amenajarea de saloane speciale până 

la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- să asigure respectarea standardele minime de 

calitate stabilite pentru centrele rezidenŃiale în 

domeniu. 

ART. 59 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODĂI”( locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Sos. Odăi nr. 3-5, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi 

Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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Pentru persoanele vârstnice aflate în sistem rezidenŃial 

• să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil 

de autonomie şi siguranŃă; 

• să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

• să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice 

şi intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

• să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa 

socială; 

• să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv 

cu familiile persoanelor vârstnice; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, 

potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

• să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

• să asigure asisteŃa medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

• să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în 

raport cu posibilităŃile persoanelor asistate; 

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

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

• În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicală 

se asigură: 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite 

prin normele igienico-sanitare; 
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- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a 

bolnavilor cronici şi a celor imobilizaŃi permanent 

la pat prin amenajarea de saloane speciale până 

la transportul acestora în unităŃi de profil.  

• să asigure respectarea standardele minime de calitate 

stabilite pentru centrele rezidenŃiale în domeniu. 

• Pentru persoanele beneficiare CUPFA: 

• asigura servicii de asistenŃă socială prin Serviciul 

RezidenŃial AdulŃi; 

• asigură servicii de consiliere psihologică şi consiliere 

profesională prin psihologii din cadrul Serviciului de Evaluare 

Complexă; 

• asigură servicii de asistenŃă medicală primară , infirmerie şi 

servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al 

Centrului care : 

• eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  

persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol 

sănătatea celorlalŃi asistaŃi; 

• asigură un control medical general; 

• asigură tratament medical; 

• eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru 

internarea în spital; 

• eliberează medicamente pe baza prescripriilor medicale;  

• asigură servicii de infirmerie; 
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• contribuie la educarea asistaŃilor pentru autoîngrijire şi 

păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului; 

• asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare. 

• asigura  activităŃi de gospodărire. 

• asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de 

asistenŃă socio-medicală de urgenŃă. 

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

• servicii de frizerie, 

• în măsura posibilităŃilor se asigura şi haine de schimb 

pentru beneficiarii a căror  obiecte de îmbrăcăminte  nu mai pot fi 

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

 

Biroul  Deservire, are următoarele atribuŃii principale: 

• asigură curăŃenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi 

curăŃenia exterioară; 

• asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităŃii; 

• răspunde de recepŃia produselor alimentare şi 

nealimentare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele privind 

calitatea; 

• stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcŃie de 

vârstă şi patologia asistaŃilor; 

• depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

• pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

• păstrarea probelor alimentare pentru control; 

• spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de 

asistaŃi, cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 



 

519 
 

 

• asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor 

de protecŃie a muncii şi P.S.I.. 

ART. 60 

CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENTA “SF.Vasile”, (locaŃia: 

Bucureşti, Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte   următoarele 

atribuŃii principale: 

• să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

• să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

• să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în 

raport cu posibilităŃile persoanelor asistate; 

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

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

• să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum 

posibil de autonomie şi siguranŃă; 

• să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

• să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice 

şi intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

• să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 
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• să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv 

cu familiile persoanelor cu handicap; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, 

potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

• În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-

medicala se asigură: 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

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

cronici şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de 

saloane speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

ART. 61 

CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENTA “SF.Elena” ( locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea 

nr.18, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

• să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 
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• să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în 

raport cu posibilităŃile persoanelor asistate; 

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

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

• să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum 

posibil de autonomie şi siguranŃă; 

• să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

• să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice 

şi intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

• să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

• să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv 

cu familiile persoanelor cu handicap; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, 

potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigura : 

cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

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

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 
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ART. 62  

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILTARE 

NEUROPSIHIATRICA “MILCOV” (locaŃia:  Bucureşti, Sector 

1, Str. Milcov 2-4, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Milcov 

asigura, în conformitate cu standardele minime de caliate, în 

condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele servicii: 

• cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar; 

• asistenŃă medicală şi de specialitate, îngrijirea şi 

supravegherea permanentă, terapie 

psihologică/psihopedagogică, recuperarea medicală, asigurarea 

condiŃiilor igienico - sanitare corespunzătoare; 

• organizarea de activităŃii de tip ergoterapie, în funcŃie de 

potenŃialul funcŃional al persoanelor cu handicap găzduite în 

centru; 

• organizarea de activităŃi cultural-educative, precum şi alte 

activităŃi care au ca scop integrarea/reintegrarea socială a 

persoanelor cu handicap; 

• asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele şi 

facilităŃile existente în comunitate (sănătate, educaŃie, muncă, 

cultură, petrecerea timpului liber, relaŃii sociale etc.). 

• informarea beneficiarilor şi a membrilor familiilor acestora 

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

precum şi implicarea acestora în activitatea de recuperare; 
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• În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-

medicala, se asigură: 

• Cazarea persoanelor internate în condiŃii stabilite prin 

normele igienico-sanitare; 

• CondiŃii de îngrijire şi de igiena personală adecvată; 

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

cronici şi a celor gratosi,  prin amenajarea de saloane speciale 

până la transportul acestora în unităŃi de profil. 

• În cadrul activităŃii de preparare şi servire a hranei, se 

are în vedere : 

• Stabilirea şi asigurarea de meniuri variate, în funcŃia de 

patologia asistaŃilor; 

• Depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

• Pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

• Păstrarea probelor alimentare pentru control; 

• Spălarea şi dezinfecŃia vaselor şi tacâmurilor utilizate de 

asistaŃi, cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 

• În cadrul activităŃii medicale se asigura: 

• Investigarea medicală anuală complexă – şi apoi periodic – 

a asistaŃilor, tratamentul necesar; 

• Sprijin pentru recuperare medicală (prin proceduri şi tehnici 

speciale) ; 

• FormalităŃi pentru transfer şi deplasarea asistatului în 

cadrul unei unităŃi de profil în cazul în care afecŃiunile se 

agravează; 

• Izolarea în caz de boli contagioase; 
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• Verificarea respectării normelor de igiena în activitatea de 

ansamblu a unităŃii. 

ART. 63  

CENTRUL MULTIFUNCłIONAL NAZARCEA (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în 

subordinea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

Centrul MultifuncŃional “Nazarcea” se înfiinŃează în cadrul 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului – 

Sector 1, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin 

reorganizarea Complexului Social de Servicii „Sf. Stefan” ca 

măsură activă privind protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a 

personelor cu handicap, aşa cum este prevăzut în Strategia 

NaŃională privind protecŃia specială şi integrarea socială a 

persoanelor cu handicap din România, aprobată prin Hotărârea 

de Guvern nr. 1175 din 29.09.2005 şi în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap.  

• Centrul MultifuncŃional „Nazarcea” este unitate de asistenŃă 

socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate 

juridică, a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului – Sectorul 1. 

• Beneficiarii CM „Nazarcea” sunt: persoane adulte cu 

dizabilităŃi, persoane aflate în şomaj cronic, tineri proveniŃi din 

centrele de plasament, indiferent de sex, etnie şi religie. 
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Centrul MultifuncŃional “Nazarcea” este structurat pe 2 

componente:  

• Unitatea de Ateliere Lucrative – este un serviciu pentru 

acordarea unor măsuri de suport pentru integrarea în muncă. 

Unitatea de Ateliere Lucrative  este formată din 3 ateliere 

lucrative. 

• Birou de Consiliere, Formare şi Mediere Profesională - 

este un compartiment care va acorda servicii de consiliere 

psihologică şi juridică, formare profesională, mediere profesională 

şi educaŃie specializată. 

o În cadrul UnităŃii de Ateliere Lucrative se vor acorda 

următoarele servicii sociale:  

• reabilitare şi reinserŃie socială pentru beneficiarii centrului; 

• suport pentru integrarea în muncă; 

• măsuri de readaptare, de preorientare şi de reeducare 

profesională stabilite prin legislaŃia în vigoare. 

• Atelierul lucrativ protejat  reprezintă spaŃiul adaptat 

corespunzător nevoilor persoanei cu handicap, în care aceasta 

desfăşoară activităŃi lucrative, în conformitate cu abilităŃile şi 

capacitatea sa profesională. În unele cazuri este vorba de o 

formă utilă de terapie ocupaŃionala, alteori de un prim pas spre 

reintegrarea în societate.  

• Aceste servicii se vor acordă în cadrul următoarelor  3 

ateliere lucrative:   
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• Atelier spălătorie  – va funcŃiona la parterul clădirii, pe fosta 

locaŃie a spălătoriei centrului, unde vor putea să-şi desfăşoare 

activitatea un număr de 10 beneficiari; 

• Atelier de croitorie – va fi amenajat  la etajul I al clădirii şi 

unde vor fi implicate un număr de 10 beneficiari; 

• Atelier lut / ceramică – amenajat la etajul I al clădirii şi unde 

îşi vor desfăşura activitatea un număr de 10 beneficiari; 

 

o Biroul  de Consiliere, Formare şi Mediere Profesională va 

acorda următoarele servicii: 

• informaŃii asupra situaŃiilor de risc, precum şi asupra 

drepturilor persoanei; 

• consiliere psihologică; 

• acordarea de sprijin şi acompaniament social social pentru 

persoanele aflate în dificultate sau situaŃie de risc; 

• servicii de recuperare şi reabilitare; 

• servicii de socializare şi petrecere a timpului liber; 

• formare profesională în vederea integrării în munca 

(evaluare competenŃe şi aptitudini, consilere vocaŃională); 

• consiliere juridică; 

• servicii medicale primare; 

• servicii de educaŃie specializată. 

ART. 64 

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1- ASOCIAłIA 

ALTERNATIVA 2003 (aflat în subordinea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) 



 

527 
 

 

Centrul de Zi Alternativa tinerilor cu handicap mintal ” 

Obiective: 

Dezvoltarea abilitaŃilor manuale, obŃinerea unei calificări şi 

atingerea unui grad cât mai mare de autonomie personală pentru 

tinerii cu handicap, prin oferirea de servicii care să corespundă 

nevoilor identificate la această categorie de persoane. 

ActivităŃi ce se desfăşoară în cadrul Centrului de Zi Alternativa : 

1.Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:  

- servicii de găzduire,  

- transport, 

- hrană, 

- consiliere psihologică, 

- îngrijire personală,  

- recuperare,  

- asistenŃă socială,  

- educaŃie şi pregătire profesională. 

 2. Pentru părinŃi se acordă sprijin şi consiliere familială. 

Grupul Ńinta şi beneficiari direcŃi şi indirecŃi: 

Beneficiarii direcŃi ai Centrul de Zi Alternativa sunt 32 tineri cu 

handicap mintal, ( 24 din sectorul 1) provenind din familii sărace, 

cu vârste peste 18 ani, necuprinşi în nici o formă de educaŃie sau 

pregătire socio-profesională.  

Beneficiarii indirecŃi sunt părinŃi şi membri ai familiilor tinerilor sau 

tutorii legali ai acestora 

 Aceştia vor beneficia de şedinŃe de consiliere psihologică, 

asistenta socială, sfaturi de specialitate din partea membrilor 
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echipei pluridisciplinare, consiliere în legătură cu posibilităŃile de 

orientare profesională ale copiilor lor.  

DIRECłIA PROTECłIA COPILULUI 

ART. 65 

BIROUL URGENTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1 B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• identifica  zonele de intervenŃie şi aproximează numărul de 

copii aflaŃi în stradă pe raza sectorului 1 ; 

• propune măsurile de protecŃie pentru copiii proveniŃi din 

stradă; 

• informează părinŃii aflaŃi cu copii în stradă cu privire la 

prevederile legale;  

• acorda asistenŃă şi sprijin de urgenŃă părinŃilor copilului, 

urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea şi dacă îşi 

exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaŃiile cu privire la copil 

aşa încât să prevină apariŃia situaŃiilor ce pun în pericol 

securitatea şi dezvoltarea copilului; 

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

capabil de discernământ, asistenta şi sprijin în exercitarea 

dreptului sau la libera exprimare a opiniei; 

• asigura protecŃia specială a copilului abuzat sau neglijat 

obligadu-se să verifice şi să soluŃioneze împreună cu 

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

situaŃia în care, în urma verificărilor efectuate se stabilesc motive 
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temeinice care să susŃină existenŃa unei situaŃii de pericol iminent 

pentru copil, datorat abuzului sau neglijării, şi nu întâmpină 

opoziŃie din partea persoanelor juridice precum şi a persoanelor 

fizice care au în îngrijire său asigură protecŃia unui copil, instituie 

măsura de plasament în regim de urgenŃă;  

• depune diligenŃele necesare pentru clarificarea situaŃiei 

juridice a copilului plasat în regim de urgenŃă; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• colaborează cu serviciile publice descentralizate ale 

ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei  

publice centrale şi locale în vederea identificării situaŃiilor 

deosebite care apar în activitatea de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 66  

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE 

FAMILIE(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului 
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General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

• prevenirea separării copilului de familia sa, 

• depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate în 

situaŃie de criză prin autosesizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, 

grădiniŃe, poliŃie,  administraŃiei de bloc, parohii etc.); 

• evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în 

situaŃie de criză recentă cu risc de separare a copilului , victime 

ale violenŃei domestice, familii cu copii neglijaŃi); 

• stabilirea împreună cu beneficiarii a planului de servicii şi 

punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabilă a 

contractului aferent; 

• orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

• consilierea psihologică şi socială : 

- a familiei în risc de separare de copii, 

- a familiei în care se desfăşoară acte de violenŃă; 

- a familiei cu risc de conflict cu familia lărgită; 

- a familiei  monoparentale, 

- a familiei cu copil cu cerinŃe educative speciale, 

- a familiei care solicită consiliere pentru creşterea 

şi educarea copilului; 

• prevenirea violenŃei domestice şi abuzului / neglijării şi 

exploatării copilului prin campanii de informare în comunitate; 
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• iniŃierea şi implementarea programelor de prevenire în 

cazurile de abuz / neglijare şi exploatare a copilului; 

• medierea relaŃiilor dintre femeia gravidă aflată în risc de 

părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate; 

• Identificarea şi intervenŃia în vederea obŃinerii actelor de 

identitate ale copiilor care au fost lipsiŃi în mod ilegal de 

elementele constitutive ale identităŃii lor; 

• Admiterea cuplurilor mama – copil în Centrele Maternale 

din subordinea DGASPC Sector 1; 

• Colaborarea cu medicii de familie, cabinetele de planning 

familial, Complexul MultifuncŃional „Caraiman”, consilierea şi 

orientarea beneficiarelor în vederea accesului la servicii medicale 

generale şi de specialitate. 

• prevenirea abandonul familial/şcolar prin facilitarea 

accesului copiilor la grădiniŃele din comunitate (prin plata alocaŃiei 

de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1; 

• elaborarează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru 

înfiinŃarea de centre de resurse pentru părinŃi; 

• colaborarea cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

• orientarea / acompanierea şi medierea pentru consiliere 

juridică şi medicală; 

• derularea în grădiniŃe, şcoli şi licee a unor programe de 

educaŃie pentru sănătate, educaŃie sexuală şi educaŃie 

comunitară; 



 

532 
 

 

• iniŃierea şi desfăşurarea de programe şi parteneriate de 

reintegrare  şcolară pentru copii; 

• implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

• acordarea de suport material şi/sau financiar pentru 

depăşirea situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire, 

de abuz, neglijare şi exploatare a copilului; 

• identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă 

(ONG-uri,sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor/ atribuŃiilor serviciului;  

• prevenirea malnutriŃiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate 

sărăciei extreme, 

• prevenirea nescolarizarii şi a abandonului şcolar din cauza 

sărăciei, 

• informarea beneficiarilor în privinŃa drepturilor pe care le 

au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a drepturilor legale; 

• respectarea S.M.O privind managementul de caz; 

• respectarea şi  promovarea S.M.O omologate privind 

serviciile sociale pentru părinŃi şi copii; 

• respectarea şi promovarea prevederilor Cartei ONU privind 

drepturile omului şi drepturile  copilului; 

• Depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor în care 

sunt prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare 

sau prin intermediul partenerilor sociali; 

• Evaluarea psihosocială a victimelor cât şi agresorilor;  
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• Consilierea psihologică şi socială a victimelor violenŃei în 

familie asistate în Aşezământul  “Patriarh Iustinian Marina” şi în 

Centrele Maternale de pe raza Sectorului 1, a agresorilor 

• Consilierea psihologică şi socială a cazurilor de violenŃă în 

familie sesizate sau depistate pe perioada instrumentării cazurilor 

aflate în evidenŃa serviciului. 

• Protejarea victimelor violenŃei în familie în Aşezământul  

“Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza 

Sectorului 1.  

• Colaborarea cu echipa pluridisciplinară în vederea 

întocmirii planului de servicii necesar admiterii / menŃinerii / 

încetării asistării victimelor violenŃei în familie în Aşezământul  

“Patriarh Iustinian Marina” şi în Centrele Maternale de pe raza 

Sectorului 1. 

• Întocmirea dispoziŃiilor de admitere, menŃinere şi încetare a 

asistării victimelor violenŃei în familie în Aşezământul  “Patriarh 

Iustinian Marina”. 

• Orientarea / acompanierea şi asigurarea accesului 

victimelor violenŃei în familie la servicii medicale de specialitate şi 

consiliere juridică.  

• Acordarea de servicii şi/sau prestaŃii materiale şi/sau 

financiare victimelor violenŃei în familie pentru depăşirea situaŃiei 

de criză. 

• Promovarea confidenŃialităŃii cazurilor de violenŃă în familie 

aflate în atenŃia serviciului; 
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• Elaborarea de proceduri specifice de lucru a cazurilor de 

violenŃă în familie şi diseminează informaŃiile tuturor actorilor 

sociali implicaŃi 

• Crearea unor reŃele cu specialişti în domeniu şi construirea 

unei bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare 

colaborări; 

• Monitorizarea cazurilor de violenŃă în familie aflate în 

atenŃia biroului; 

• Exercitarea atribuŃilor de consiliere telefonică prin 

înfiinŃarea unui serviciu hotline pentru semnalarea cazurilor de 

violenŃă în familie; 

• Desfăşurarea de  campanii de informare în comunitate 

privind problemática violenŃei în familie; 

• Întocmirea de rapoarte şi statistici privind activitatea 

desfăşurată în serviciu; 

• Promovarea şi păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale 

aflate în atenŃia serviciului; 

• Monitorizarea cazurilor aflate în atenŃia serviciului; 

• Fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• Întocmirea proiectelor de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 
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• Propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare 

înlăturării situaŃiilor de criză imediată; 

• Identificarea de resurse financiare suplimentare pentru 

realizarea obiectivelor serviciului; 

ART. 67  

BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENłIE ÎN SITUAłIA 

PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂłI (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Şefului Serviciului Prevenire a 

Separării Copilului de Familie) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

• depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în 

situaŃie de criză prin autosesizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali ( maternităŃi, spitale pentru copii cu secŃii de 

pediatrie); 

• evaluarea psihosocială a beneficiarilor -  femei gravide cu 

risc de abandon;  

• orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

• consilierea psihologică şi socială  a familiei în risc de 

abandon sau de separare a copiilor,  

• stabileşte  o măsură  de plasament  în regim de urgenŃă 

pentru copii părăsiŃi în maternitate; 

• mediază între femeia gravidă aflată în situaŃie de criză, cu 

risc de părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ 

asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 
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• are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de 

constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliŃiei 

şi al maternităŃii; 

• are responsabilitatea de a obŃine dispoziŃia de stabilire a 

numelui şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 

119/1996 şi de a face declaraŃia de înregistrare a naşterii la  

Serviciul de Stare Civilă; 

• are responsabilitatea de a identifica / interveni în obŃinerea 

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

elementele constitutive ale identităŃii lor; 

• are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire 

abandonului intraspitalicesc al nou-născutului şi de a oferi 

consiliere psihologică mamelor cu risc de abandon; 

• colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea 

separării noului născut de mama; 

• colaborează cu serviciile  proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

• orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere 

juridică şi medicală; 

• implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

• acordarea de suport material şi/sau financiar pentru 

depăşirea situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a 

copilului; 
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• identificarea de resurse financiare suplimentare pentru 

realizarea următoarelor obiective: 

• prevenirea separării copilului de familia sa, 

• asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de 

separare fata de nou născut; 

• are responsabilitatea de a informă părinŃii în legătură cu 

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

a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

• respectă SMO privind managementul de caz; 

• respectă şi promovează SMO omologate privind serviciile 

sociale pentru părinŃi şi copii; 

• respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind 

drepturile omului şi drepturile  copilului; 

• întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea 

desfăşurată în serviciu; 

• promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale 

aflate în atenŃia serviciului; 

• monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 
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ART. 68 

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Averescu nr. 17, aflat în 

subordonară directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• indentifică, evaluează şi monitorizează copii/ tinerii cu 

handicap/ deficienta şi dificultăŃi de învăŃare şi adaptare 

socioscolara  din sectorul 1 ; 

• verifică îndeplinirea condiŃiilor privind încadrarea copiilor 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială şi, după caz, orientare şcolara ; 

• aplică managementul de caz ; 

• implementează standardele managementului de caz ; 

• efectuează anchete sociale la domiciliul copilului ; 

• efectuează evaluarea comprehensiva şi multidimensionala 

a situaŃiei copilului, în context sociofamilial ; 

• întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de 

servicii personalizat şi propune comisiei încadrarea copilului într-o 

categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară, şi după 

caz, stabilirea unei măsurii de protecŃie ; propunerile de încadrare 

într-un grad de handicap, precum şi cele care se referă la 

orientarea şcolara  se fac pe baza certificatelor medicale eliberate 

de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de 

evaluare aplicate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ;  

• planifica serviciile şi intervenŃiile prevăzute în planul de 

servicii personalizat ; 
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• stabileşte  (împreună cu furnizorii de servicii) criteriile de 

eligibilitate pentru accesul clienŃilor la servicii (criterii de 

admitere) ; 

• urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat 

aprobat de Comisie ;  

• monitorizează şi reevaluează periodic progresele 

înregistrate, deciziile şi intervenŃiile specializate ; 

• efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesita 

încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, la cererea 

părintelui său a reprezentantului legal, formulata cu 30 zile înainte 

de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau înainte 

de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiŃiile pentru 

care s-a eliberat certificatul ; 

• referă cazurile sau le orientează către alte servicii/ instituŃii 

publice sau private, în funcŃie de informaŃiile din fisa de evaluare ; 

• completează certificatele de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap şi certificatele de orientare şcolara ; 

• participa activ la programul comun de lucru în vederea 

eficientizării parteneriatului dintre MEC şi Autoritatea NaŃională 

pentru ProtecŃia Drepturilor  Copilului ; 

• întocmeşte şi furnizează datele statistice  când acestea 

sunt solicitate ; 

• executa şi alte atribuŃii rezultate din natura posturilor şi al 

profesiilor; 
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• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

ART. 69  

BIROUL UNIC DE PRELUARE (locaŃia:  Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului ) 

îndeplineşte  următoarele atribuŃii principale: 

• preluarea solicitărilor indiferent  de modalitatea sau de 

sursa acestora ; 

• înregistrarea solicitărilor în baza de date CMTIS  sau 

transcriera acestora pe formularul tipizat special destinat 

serviciului Intake ; 

• verificarea informaŃiilor din solicitare din punct de vedere al 

credibilităŃii, al indicatorilor de urgenŃă în intervenŃie şi 

chestionarea bazei de date cu privire la istoricul cazului şi 

solicitărilor pentru acelaşi beneficiar ; 

• evaluarea iniŃială a beneficiarului ; 

• identificarea persoanei sau structurii competenŃe care va 

soluŃiona solicitarea şi propune repartizarea sau referirea 

solicitării unei alte instituŃii competente ; 

• colaborează cu alŃi parteneri comunitari( consilii 

judeŃene,locale,poliŃie,jandarmerie,ong-uri,scoala,biserica) ; 

• oferă suport/sprijin solicitanŃilor precum şi beneficiarilor 

solicitării aflaŃi în situaŃie de criza ; 
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• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

ART. 70  

SERVICIUL REZIDENłIAL (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului ) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

•••• verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificare protecŃiei copilului, protecŃia împotriva 

abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri 

în acest sens; 

•••• are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în 

aplicare măsurile de protecŃie specială, dezvoltarea şi îngrijirea 

copilului pe perioada aplicării măsurii; 

•••• elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie 

care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a 

modului în care acesta este îngrijit.  

•••• sesizează comisia pentru protecŃia copilului său, după caz, 

instanŃă judecătoreasca în situaŃia în care se constată, pe baza 

raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii ;  

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

câte ori este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului; 
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•••• elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinŃi şi 

nu există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa 

acestora, cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de 

servicii implicaŃi în elaborarea şi implementarea PIP; 

•••• asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii 

copilului/tânărului din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de 

viaŃă independentă pentru reintegrarea sau integrarea familială 

şi/sau socio-profesională tinerilor, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare şi cu standardele minime obligatorii; 

•••• identifică familiile naturale, oferindu-le asistenŃă şi sprijin în 

vederea reintegrării copilului aflat în centru şi colaborează cu 

servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării 

integrării sociale a copiilor aflaŃi în protecŃie ; 

•••• acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru 

menŃinerea, crearea sau normalizarea relaŃiilor familiale, având în 

vedere respectarea interesului copilului ; 

•••• pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil 

şi părinŃii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea 

şi evaluarea acestor relaŃii ; 

•••• supraveghează părinŃii copilului după revenirea acestuia 

din centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din 

sectorul 1); 

•••• asistă copilul aflat în plasament în regim de urgenŃă, până 

când instanŃă judecătoreasca va decide cu privire la menŃinerea 

sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea 

drepturilor părinteşti ; 
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•••• colaborează cu Serviciului Anchete Psihosociale şi de 

Asistenta şi Sprijin pentru Copil în Exercitarea Liberă a Opiniei 

sale ; 

•••• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

•••• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 71 

SERVICIUL MONITORIZARE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

•••• centralizează şi sintetizează toate informaŃiile primite din 

teritoriu, specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 

1 ; 

•••• întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea de protecŃie a 

copilului desfăşurată de D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

•••• întocmeşte raportările către D.G.M.S.S.; 

•••• întocmeşte raportările către A.N.P.D.C.,O.R.A. . 

•••• verifică şi răspunde la solicitările poliŃiei privind copiii dispăruŃi; 

•••• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 



 

544 
 

 

•••• îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea directorului 

coordonator şi a directorului general. 

ART. 72  

SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE ŞI EXPRIMAREA 

LIBERĂ A OPINIEI COPILULUI (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

• efectuează anchete sociale la solicitarea DirecŃiilor 

generale din celelalte sectoare şi judeŃe, precum şi la solicitarea 

OPA în vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de 

protecŃie pe raza teritorială a acestora ; 

• are atribuŃii directe de consiliere telefonică la telefonul 

copilului înfiinŃat pentru semnalarea cazurilor de abuz ; 

• efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se pot 

lua următoarele hotărâri de către instanŃă/comisiile de protecŃia 

opiilor din alte judeŃe şi sectoare: 

� reintegrarea în familia biologică; 

� plasament într-o instituŃie de stat, privată, la o persoană 

fizică sau familie ; 

� tutela la o persoană fizică sau familie ;  

� încadrare într-un grad de handicap ; 

� orientare şcolara şi profesională ; 

� revocarea unor măsuri de protecŃie ; 

� acordarea unui ajutor material şi/sau financiar. 
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• colaborează cu DirecŃiile generale din celelalte sectoare 

ale Municipiului Bucureşti, precum şi din judeŃe în vederea 

monitorizării şi întocmirii de rapoarte, referate sau anchete 

sociale cu privire la copii fata de care s-au dispus măsuri de 

protecŃie prevăzute de Legea nr. 272/2004 ; 

• analizează, monitorizează şi intervine pentru respectarea şi 

realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala ; 

• controlează modul în care sunt respectate drepturile 

copilului în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi 

în cadrul complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru 

asigurarea protecŃiei copilului, copilului delincvent sau pentru 

prevenirea situaŃiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea 

copilului să ia măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor 

abuzuri  

• iniŃierea şi implementarea de programe de 

prevenire/intervenŃie în cazurile de abuz, neglijare/maltratare a 

copilului 

• prevenirea violenŃei domestice, abuzului/neglijării prin 

campanii de informare 

• consiliere psihologică pentru victimele violenŃei domestice 

şi pentru agresor 

• asigura servicii de consiliere psihosociala pentru copiii 

expuşi riscului semnificativ de abuz şi/sau neglijare în mediul 

familial sau instituŃional, pentru copii victime ale abuzului de orice 

natură şi/sau neglijării, în mediul lor de viaŃă, precum şi familiilor 

sau susŃinătorilor legali ai acestora; 
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• elaborează programe şi ia măsuri pentru popularizarea 

dispoziŃiilor legale interne şi internaŃionale în domeniul protecŃiei  

drepturilor copiilor şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu 

privire la situaŃia copiilor ; 

• colaborează cu DirecŃiile generale din judeŃe şi din 

sectoarele Municipiului Bucureşti, cu alte instituŃii publice, precum 

şi cu organisme private autorizate care desfăşoară activităŃi în 

domeniul protecŃiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce II 

revin; 

• intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de 

abuz şi/sau neglijare în mediul familial sau instituŃional, precum şi 

în cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natură şi/sau 

neglijării, în mediul lor de viaŃă, şi propune Comisiei/instanŃei 

stabilirea masurilor speciale de protecŃie corespunzătoare, atunci 

când este necesar;  

• acordă copilului capabil de discernământ, asistenta şi 

sprijin în -exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ; 

• determină poziŃia copilului capabil de  discernământ cu 

privire la măsura propusa, asigurând cunoaşterea de către acesta 

a situaŃiei sale de drept şi de fapt; 

• oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaŃie ce 

reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv 

orice formă de abuz, neglijentă, exploatare suferite din partea 

familiei sau a terŃelor persoane, în vederea demarării unui proces 

decizional pentru rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale copilului; 
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• oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenta şi 

sprijin pentru ascultarea şi implicarea sa în procesul decizional 

referitor la orice problemă care îl priveşte sau II poate afecta 

interesele; 

• evaluează circumstanŃele şi obiectul procesului decizional 

pentru a determina dacă şi în ce mod copilul poate fi implicat în 

soluŃionarea problemei care îl priveşte; 

• evaluează capacitatea de discernământ a copilului în raport 

cu circumstanŃele şi obiectul procesului decizional care îl 

priveşte ; 

• oferă copilului capabil de discernământ toate informaŃiile 

pertinente şi utile referitoare la drepturile sale în raport cu 

problematica supusă procesului decizional; 

• oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi 

informat şi consiliat, în mod obiectiv şi corect, asupra 

circumstanŃelor şi obiectului procesului decizional, precum şi cu 

privire la posibilităŃile de soluŃionare a problemei 

• îl ascultă şi îl consiliază pe copilul capabil de discernământ 

pentru a afla opinia sa cu privire la circumstanŃele şi obiectul 

procesului decizional, la soluŃiile propuse pentru rezolvarea 

problemei, precum şi soluŃia preferată de copil ; 

• îl informează pe copilul capabil de discernământ asupra 

consecinŃelor pe care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluŃii 

şi îl consiliază pentru a putea alege soluŃia optimă potrivit cu 

drepturile şi interesele sale ; 
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• prezintă opinia copilului său îl asista pe acesta în 

prezentarea opiniei sale în faŃa instanŃei, a autorităŃii sau 

instituŃiei competenŃa să soluŃioneze problema; 

• asigură respectarea drepturilor copilului şi apărarea 

intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului în 

adoptarea deciziei de către instanŃă/ autoritatea/ instituŃia 

competentă, în raport cu vârsta, gradul de maturitate ale 

acestuia  

• oferă copilului prin consiliere, libertatea de a căuta, de a 

primi şi de difuza informaŃii de orice natură care vizează 

promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale sănătatea 

sa fizică şi mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la 

alegerea să ; 

• ajută copilul pentru liberă asociere în structuri formale şi 

informale precum şi libertatea de întrunire paşnică ; 

• ajută la respectarea apartenenŃei la o minoritate naŃională, 

etnica, religioasă sau lingvistică şi la o viaŃă culturală proprie; 

• ajută la respectarea personalităŃii şi individualităŃii sale; 

• analizează şi monitorizează măsurile disciplinare a copilului 

în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  

pedepsele fizice ca acelea care se afla în legătură cu dezvoltarea 

fizică, psihică sau care afectează starea emoŃională a copilului ; 

• asistarea şi acompanierea prin consiliere psihologică a 

copilului abuzat, neglijat, traficat în vederea audierii care are loc 

în camera de consiliere şi în instanŃă; 

• include în programul de consiliere şi psihoterapie :  
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- copilul aflat în situaŃie de risc sau victimă a orcarei forme 

de abuz, neglijentă, exploatare, trafic; 

- copilul pentru care urmează să se stabilească o măsură 

specială de protecŃie; 

- copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de 

protecŃie, pe toată durata acesteia  

- copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de 

protecŃie, cu ocazia reevaluării, modificării sau revocării acesteia 

de către comisie ;  

- copilul ai cărui părinŃi se afla în situaŃii deosebite-ex. 

divorŃ,violenŃa familială, părăsirea domiciliului ; 

-copilul aflat temporar într-o situaŃie de conflict de interese cu 

părinŃii/reprezentanŃii săi legali ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului ; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

• previne violenŃa domestică şi abuzul/neglijarea prin 

campanii de informare în comunitate; 
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• monitorizează situaŃia copiilor din sectorul 1, respectarea şi 

realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaŃiilor. 

ART. 73 

SERVICIUL PROTECłIE COPIL DELINCVENT 

(locaŃia:Bucuresti, Sector 1,  B-dul Luptătorilor nr. 40, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjuncrt 

ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• evaluează situaŃia copiilor care au săvârşit fapte prevăzute 

de legea penală, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la 

comportamentul antisocial, cât şi a potenŃialului lor de recuperare, 

pentru determinarea tipului de intervenŃie adecvată: 

• asigură şi urmăreşte aplicarea masurilor speciale stabilite 

de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală; 

• asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Centrul de Asistenta Integrata a Adictilor; 

• asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a comportamentului delincvent, popularizând în rândul 

minorilor consecinŃele penale ale activităŃii infracŃionale 

desfăşurate de aceştia; 

• propune supravegherea specializată pentru copilul care a 

comis o faptă penala dar care nu raspune penal;  



 

551 
 

 

• propune plasamentul copilului în familia extinsă ori în cea 

substitutivă sau plasamentul copilului într-un serviciu de tip 

rezidenŃial specializat  în cazul în care gradul de pericol social al 

faptei săvârşite impune separarea copilului de mediul familial şi/ 

sau dacă dezvoltarea şi integritatea lui morala sunt periclitate din 

motive independente de voinŃa părinŃilor; 

• asigură consilierea şi orientarea părinŃilor şi a copilului care 

a săvârşit o faptă penală, în vederea sprijinirii resocializarii 

acestuia; 

• colaborează cu PoliŃia în vederea identificării delincvenŃilor 

minori; 

• urmăreşte evoluŃia copilului delincvent după ce 

Comisia/InstanŃă a dispus fata de acesta o măsură specială de 

protecŃie; 

• asigura confidenŃialitatea informaŃiilor cu privire la faptele 

săvârşite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu 

privire la persoana acestuia; 

• asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a 

săvârşit fapte prevăzute de legea penala în procesul de 

reintegrare în societate; 

• întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

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

activitate. 
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• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 74 

CENTRUL DE ASISTENłĂ INTEGRATĂ A ADICłIILOR 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, 

aflat în subordonarea directă a Şefului Serviciului ProtecŃie 

Copil Delincvent) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

• furnizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru 

consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi 

care participă punctual la şedinŃe de consiliere şi asistenŃă 

psihologică şi activităŃi de reintegrare socială; 

• activităŃi de informare şi orientare şi prevenire a consumului 

de droguri , în special prevenire şcolară şi comunitară.;  

• asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Serviciul protecŃie copil delincvent; 

• consiliere psihologică; 
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• servicii de reintegrare comunitară; 

• socializare şi petrecere a timpului liber 

• sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională; 

• servicii de  recuperare ; 

• terapie ocupaŃională, în vederea facilitării reinserŃiei 

profesionale; 

• colaborare cu Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere 

Antidrog din Bucureşti care  vor evalua şi vor face trimiteri ale 

beneficiarilor către centru; 

• realizarea  de grupuri de  discuŃii pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme legate de consumul de droguri cât şi  

pentru specialiştii din domeniul furnizării de servicii,  şi pentru 

persoanele interesate de aspectele multiple ale consumului de 

droguri; 

• prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar, cât 

şi în comunitate ce necesită modificărea unui ansamblu de 

variabile legate de acei factori de risc mai apropiaŃi consumului 

de droguri şi de capacităŃi personale, care pot acŃiona ca factori 

de protecŃie faŃă de întărirea consumului problematic de droguri. 

• realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu persoanele 

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

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

• consilierea persoanelor de suport în vederea facilitării 

readaptării consumatorului de droguri la mediul social din care 

provine. 
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• colaborarea cu autorităŃile publice locale din zona 

administrativ-teritorială în care domiciliază consumatorul de 

droguri în vederea monitorizării cazului după încheierea 

tratamentului postcură 

• identificarea factorilor care influenŃează stilul de viaŃă în 

legătură cu consumul şi abuzul de droguri la adolescenŃi: 

• realizarea planului individualizat de asistenŃă pentru 

consumatorii de droguri ; pe baza evaluării se va întocmi, 

împreună cu beneficiarul, un plan personalizat de asistenŃă, care 

va putea fi modificăt în funcŃie de evoluŃia cazului ; planul de 

asistenŃă listează clar responsabilităŃile serviciului şi ale 

beneficiarului ; respectarea paşilor de intervenŃie consemnaŃi în 

planul individualizat de asistenŃă; 

• realizarea planificării intervenŃiei preventive (informare); 

planificarea programului de prevenire se referă la faza în care se 

proiectează şi se elaborează intervenŃia preventivă. În această 

fază se aleg obiectivele şi metodele, bazele conceptuale ale 

intervenŃiei, grupul Ńintă şi resursele disponibile ; în cadrul 

acestei activităŃi se identifică factorii de risc şi de protecŃie din 

mediul de viaŃă al respectivei comunităŃi, iar activitatea de 

prevenire vizează întărirea factorilor de protecŃie şi diminuarea 

factorilor de risc. 

• întocmirea  de parteneriate cu alŃi furnizori de servicii în 

domeniu, pentru realizarea obiectivelor furnizării de servicii; 
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• colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC 1 în 

vederea soluŃionării eficiente şi complete a cazurilor   

sociale aflate în evidenŃa serviciului ; 

• rapoarte  de evaluare trimestriale/anuale ale activităŃilor 

serviciului/centrului; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC 

Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în 

domeniul său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 75 

SERVICIUL FAMILIAL( locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele principale atribuŃii: 

• vizitează în mod regulat copilul aflat în plasament familial, 

având inclusiv întâlniri individuale cu copilul; 

• se asigura că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui 

copil plasat sunt stimulate prin frecventarea şcolii; 

• sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de 

plasament, furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de 

altă natură de care beneficiază, în condiŃiile legii, după încetarea 

măsurii; 
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• identifică  familii sau persoane cărora să le poată fi dat în 

plasament copilul, cu prioritate  familia extinsă sau la familia 

substitutive; 

• evaluează persoană sau familia care primeşte copil în 

plasament cu privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe 

care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în 

plasament ; 

• verifică  trimestrial împrejurimile care au stat la baza 

stabilirii plasamentului copilului la o familie/persoană; 

• întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie 

care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a 

modului în acesta este îngrijit; 

• sesizează comisia sau instanŃă judecătoreasca privind 

necesitatea modificării sau  încetării plasamentului; 

• evaluează persoană sau familia care urmează a fi tutore cu 

privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie 

să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire, acordându-

se prioritate membrilor familiei extinse a copilului şi întocmeşte  

raportul de evaluare; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 
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• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 76  

BIROUL ADOPłII, POSTADOPTII ( locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele principale atribuŃii: 

•••• Ńine evidenŃa copiilor al căror P.I.P. stabileşte că finalitate 

adopŃia internă; 

•••• asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în 

evidenŃă să, opinia lor fiind consemnata şi luată în cosiderare în 

raport cu vârsta şi capacitatea lor de înŃelegere; 

•••• asigură determinarea compatibilităŃii copil-familia potenŃial 

adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinŃelor şi opiniilor 

exprimate de acesta; 

•••• oferă persoanei/familiei care îşi exprima intenŃia de a 

adopta, informaŃii complete despre procedura de atestare, 

pregătire şi despre serviciile de sprijin existente; 

•••• oferă persoanei/familiei care îşi exprima intenŃia de a 

adopta posibilitatea de a întâlni persoana/familia care au adoptat; 

•••• asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să 

adopte, Ńinând cont de interesul superior al copilului; 

•••• oferă informaŃii şi asigură sprijinul necesar pentru părinŃii 

copiilor pentru care soluŃia P.I.P. este adopŃia, precum şi pentru 

familia extinsă; 
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•••• informează părinŃii copilului său, după caz, reprezentantul 

legal al cărui consimŃământ la adopŃie este cerut de lege asupra 

consecinŃelor şi efectelor adopŃiei, în special asupra încetării 

legăturilor de rudenie ale copilului; 

•••• desfăşoară activităŃi de informare şi promovare a adopŃiei 

natonale; 

•••• asigură consilierea persoanei/familiei potenŃial adoptatoare 

şi organizează programe de pregătire pentru aceştia.       

•••• asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenta familiilor 

adoptatoare, copiilor adoptaŃi şi familiei biologice; 

•••• asigură urmărirea şi monitorizarea evoluŃiei copilului şi a 

relaŃiilor dintre acesta şi părinŃii săi adoptivi pe intrega perioada 

prevăzută de lege; 

•••• întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la evoluŃia 

copilului adoptat şi a relaŃiilor dintre copil şi părinŃii adoptatori; 

•••• întocmeşte rapoartele postadoptie şi Ńine evidenŃa 

acestora; 

•••• întocmeşte referatele pentru închiderea cazurilor la sfârşitul 

perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopŃiei; 

•••• furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul 

postadoptie, în funcŃie de nevoile identificate; 

•••• Ńine evidenŃa serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau 

familia adoptatoare; 

•••• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 
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1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

•••• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate. 

ART. 77 

SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECłIA COPILULUI 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 

17, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele 

principale atribuŃii: 

• asigură convocarea membrilor Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului ; 

• întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor 

înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi de celelalte 

instituŃii din domeniu şi îl înaintează Preşedintelui Comisiei sau 

Vicepreşedintelui Comisiei; 

• pregăteşte dosarele înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 şi de celelalte instituŃii  din domeniu pentru şedinŃa 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

• convoacă pesoanele chemate în faŃa Comisiei  pentru 

soluŃionarea cauzelor în formă şi termenul prevăzut de lege şi 

Ńine registrul special de evidenta a convocărilor; 

• asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei, 

audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinŃa Comisiei pentru 
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ProtecŃia Copilului, a hotărârile adoptate şi modul în care au fost 

adoptate; 

• redactează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 potrivit procesului-verbal al Comisiei în formă şi termenul 

prevăzut de lege; 

• asigură transmiterea informaŃiilor şi actelor specifice 

procesului de protecŃie a copilului; 

• înregistrează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în registrul special de evidenta a hotărârilor; 

• înregistrează în registrul general de intrari-iesiri al Comisiei 

actele emise de Comisie, altele decât hotărârile; 

• Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

• comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în formă şi termenul prevăzut de 

lege ; 

• organizează şi tine la zi arhiva Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

• asigura corespondenta actelor specifice cu alte Comisii şi 

DirecŃii generale ; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 
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• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

ART. 78   

SERVICIUL ASISTENłĂ MATERNALĂ (locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului ) îndeplineşte următoarele atribuŃii: 

• realizează, în urma sesizării, evaluarea nevoilor copilului, 

având în vedere aspecte legate de sănătate, identitate, familie şi 

relaŃii sociale, conduita, dezvoltare emoŃională, comportament şi 

deprinderi de îngrijire personală; 

• realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la 

intervale regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de 

protecŃie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificăre 

neaşteptată în circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; 

• întocmeşte planul individualizat de protecŃie, plan care 

cuprinde obiectivele şi activităŃile ce vor fi realizate pe termen 

scurt şi lung, activităŃi ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor 

copilului; 

• monitorizează şi înregistrează evoluŃia planului 

individualizat de protecŃie şi realizează revizuiri ale acestuia la 

intervale regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de 
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protecŃie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare 

neaşteptată în circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; 

revizuirea se realizează înaintea reevaluării măsurii de plasare; 

• coordonează activităŃile privind pregătirile referitoare la 

îngrijirea de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului său în cel 

mult 7 zile după plasare, în cazul plasamentului în regim de 

urgenŃă şi facilitează comunicarea şi informarea părŃilor (copil, 

familie, asistent maternal); 

• aduce la cunoştinŃa asistentului maternal toate informaŃiile 

despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranŃă 

a acestuia, precum şi a celorlalŃi copii ai asistentului maternal sau 

plasaŃi la acesta; 

• întocmeşte convenŃia de plasament pentru fiecare copil; 

• coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul 

maternal, astfel încât nevoile şi preferinŃele copilului să fie 

satisfăcute; 

• propune autorităŃilor competente instituirea/ schimbarea/ 

încetarea măsurii de protecŃie; 

• realizează reevaluarea măsurii de protecŃie specială şi ori 

de câte ori s-a constatat o modificăre în circumstanŃele care au 

dus la stabilirea măsurii de protecŃie, înaintează dosarul spre 

soluŃionare autorităŃilor competente; 

• susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

instituirea  /schimbarea /încetarea măsurii de protecŃie propusă; 
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• organizează, coordonează şi monitorizează activităŃile în 

care sunt implicaŃi alŃi specialişti, atunci când nevoile copilului 

impun aceste intervenŃii; 

• vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri 

individuale cu copilul; 

• asigura, în condiŃiile legii, menŃinerea relaŃiilor copilului cu 

familia sau cu orice persoane relevante pentru viaŃa copilului, Ńine 

evidenŃa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora 

asupra copilului; 

• întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat 

în plasament la asistent maternal profesionist; 

• se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de 

familie şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, 

inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologica şi 

oftalmologica, un regim alimentar adecvat şi informaŃii despre un 

mod de viaŃa sănătos; 

• se asigură că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui 

copil plasat este stimulata prin frecventarea grădiniŃei, şcolii sau 

participă la orice alte forme organizate de stimulare şi educare; 

• sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de 

plasament, furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de 

altă natură, disponibil în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

• colaborează cu instituŃii guvernamentale şi 

neguvernamentale din domeniul protecŃiei copilului în vederea 

îndeplinirii atribuŃiilor ce II revin; 
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• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate; 

• colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 

1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

ART. 79 

SERVICIUL FORMARE, EVALUARE ŞI MONITORIZARE 

ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI ( locaŃia: Bucureşti, 

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

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului ) îndeplineşte următoarele atribuŃii :  

• colaborează cu Autoritatea judeŃeana/locală cu atributiii în 

domeniul protecŃiei copilului în elaborarea stategiei de recrutatre 

a asistenŃilor maternali profesionişti; 

• identifica şi evaluează capacitatea solicitanŃilor în vederea 

atestării ca AMP, în condiŃiile legii; 

• pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi maternali 

profesionişti, în condiŃiile legii; 

• organizează cursuri de formare iniŃială a asistenŃilor 

maternali profesionişti şi eliberează certificate de absolvire ; 

• întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a 

asistenŃilor maternali profesionişti; 
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• întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 1 raportul de 

anchetă psihosociala privind evaluarea  capacităŃii de a deveni 

asistent maternal profesionist; 

• propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii 

de atestare ca asistent maternal profesionist; 

• instrumentează şi soluŃionează toate sesizările referitoare 

la copii care necesită protecŃie pentru îngrijirea lor de către un 

AMP, identificând în funcŃie de nevoile fiecărui copil, asistentul 

maternal potrivit; 

• întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, 

conform standardelor ; 

• sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că 

acesta este informat în scris , accepta, înŃelege şi acŃionează  în 

conformitate cu standardele , procedurile  şi metodologia 

promovate de către autoritatea competenta ; 

• prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de 

plasarea copilului la acesta ,  standardele, procedurile şi oricare 

alte instrucŃiuni referitoare la îngrijirea copilului,  asigurându-se că 

acestea au fost înŃelese; 

• participa la procesul de potrivire a copilului cu AMP , 

prezentând abilităŃile şi competentele AMP; 

• furnizează în scris către AMP  informaŃiile privind sprijinul 

disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor 

asociative ale AMP; 

• furnizează în scris către AMP informaŃiile privind 

procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, 
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neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui , precum 

şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaŃii; 

• identifică nevoile de pregătire şi potenŃialul fiecărui AMP, 

precum şi ale membrilor familiei acestuia ; 

• evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform 

standardelor ; 

• întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, 

suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal 

profesionist, în condiŃiile legii; 

• colaborează cu instituŃii guvernamentale şi 

nonguvernamentale din domeniul protecŃiei copilului în vederea 

îndeplinirii atribuŃiilor care II revin ; 

• fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului 

General precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 

1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul 

său de activitate; 

• întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

şi proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în 

Consiliul Local, în domeniul său de activitate; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

ART. 80  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. IOSIF” (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Sos. Kiseleff nr. 9, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 
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are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip 

rezidenŃial, pe o durată determinată, a copilului aflat în 

dificultate. În cadrul centrului de plasament se respectă şi se 

urmăreşte realizarea drepturilor copilului la: 

- găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

• viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv  

• cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale; 

• nivel de trăi corespunzător; 

• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii; 

• îngrijire specială şi securitate socială; 

• ocrotire şi educaŃie personalizata; 

• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

• identitate şi istorie proprie; 

• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională; 

• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate; 

• standarde de viaŃa corespunzătoare; 

• odihnă, joc şi vacanta; 

• informare din diverse surse; 

• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

• Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea instituŃionalizării, 

prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităŃi de îngrijire, 
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educaŃie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară şi 

profesională etc. pentru copii (şcolari şi preşcolari), cât şi a unor 

activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă: 

• ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

• ActivităŃi educaŃionale 

-ActivităŃi recreative şi de socializare 

-Orientare  pentru părinŃi 

-ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

ART. 81 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

MARIA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str.Minervei nr. 31 A, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului )  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA” organizat în 

cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 include o componentă de zi (pentru 

copiii din sectorul 1 şi care se afla în situaŃie de risc de abandon 

şcolar sau instituŃionalizare) şi o componentă rezidenŃială care 

are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului 

copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie 

şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-

profesionale. 

În cadrul Complexului Social de Servicii „Sfânta Maria” se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 
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•••• găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

•••• viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv  

•••• cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ; 

•••• nivel de trăi corespunzător ; 

•••• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

•••• îngrijire specială şi securitate socială ; 

•••• ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

•••• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

•••• identitate şi istorie proprie ; 

•••• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

•••• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională; 

•••• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

•••• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

•••• odihnă, joc şi vacanŃă ; 

•••• informare din diverse surse ; 

•••• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

Componenta rezidenŃială a C.S.S. „Sfânta Maria”  are în principal 

următoarele atribuŃii:  

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi 

condiŃiile igienico-sanitare necesare protecŃiei speciale a copiilor, 

tinerilor. 
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b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenŃă 

medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a 

beneficiarilor;  

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d) asigură beneficiarilor protecŃie şi asistenŃă în cunoaşterea şi 

exercitarea drepturilor lor;  

e) asigură accesul beneficiarilor la educaŃie, informare, cultură;  

f) asigură educaŃia informală şi nonformală a beneficiarilor, în 

vederea asimilării cunoştinŃelor şi a deprinderilor necesare 

integrării sociale;  

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaŃiilor cu 

comunitatea;  

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităŃii copiilor;  

asigură participarea beneficiarilor la activităŃi de grup şi la 

programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

i) asigură intervenŃie de specialitate;  

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul 

individualizat de protecŃie;  

k) urmăresc modalităŃile concrete de punere în aplicare a 

măsurilor de protecŃie specială, integrarea şi evoluŃia 

beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 

completarea sau modificărea planului individualizat de protecŃie 

sau îmbunătăŃirea calităŃii îngrijirii acordate;  

l) asigură posibilităŃi de petrecere a timpului liber.  

Centrul  de zi din cadrul C.S.S.”Sfânta Maria” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 
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unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, 

orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (şcolari mici, 

clasele I - VIII), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, 

educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi 

pentru alte persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃiile şi 

activităŃile principale ale centrului de zi  în funcŃie de specificul şi 

de nevoile fiecărei categorii de beneficiari sunt:  

a) asigură un program educaŃional adecvat vârstei, nevoilor, 

potenŃialului de dezvoltare şi particularităŃilor copiilor;  

b) asigură activităŃi recreative şi de socializare;  

c) asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi 

profesională;  

d) asigură părinŃilor consiliere şi sprijin;  

e) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale părinŃilor şi a violenŃei în familie;  

f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;  

g) contribuie la depistarea precoce a situaŃiilor de risc care pot 

determina separarea copilului de părinŃii săi;  

h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de 

servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecŃie.  

 i) ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 j) ActivităŃi educaŃionale 

 k) Orientare pentru părinŃi 

 l) ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 
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ART. 82  

CASA „SF. MINA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Minervei 

nr. 31A, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Copilului) este  căsuŃa de tip familial pentru 

copii/tineri cu dizabilităŃi şi are drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, 

la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor/tinerilor protejaŃi: 

• nivel de trăi corespunzător ; 

• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

• îngrijire specială şi securitate socială ; 

• ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

• identitate şi istorie proprie ; 

• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională; 

• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

• odihnă, joc şi vacanta ; 

• informare din diverse surse ; 

• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie 
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ART. 83 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. NICOLAE”( locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului ) oferă servicii de centru de zi.  

Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiectiv 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, 

orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (şcolari şi 

preşcolari), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare 

etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte 

persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului 

de zi şi tipuri de servicii pe care le oferă: 

• activităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

• activităŃi educaŃionale 

• activităŃi recreative şi de socializare 

• orientare  pentru părinŃi 

• protecŃia copilului împotriva abuzurilor 

Componenta de tip rezidenŃial organizată în cadrul 

C.S.S. „Sf. Nicolae” are ca principal obiect de activitate 

ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament 

se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului 

la: 
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• găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

• viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv  

• cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ; 

• nivel de trăi corespunzător ; 

• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

• îngrijire specială şi securitate socială ; 

• ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

• identitate şi istorie proprie ; 

• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

• odihnă, joc şi vacanta ; 

• informare din diverse surse ; 

• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

ActivităŃile desfăşurate în centrul de plasament respecta 

standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidenŃiale. 

Centrul Maternal din cadrul C.S.S. “Sf. Nicolae”  este 

o componentă de tip rezidenŃial ce protejează cuplurile 

defavorizate mamă/reprezentant legal – copil;gravidă în ultimul 

trimestru de sarcina pe o perioadă de maxim 12 luni.  
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 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

data de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravidă este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃă 

judecătorească. 

AtribuŃii:  

• asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi 

condiŃiile igienico-sanitare necesare protecŃiei speciale a 

beneficiarilor  serviciului, în funcŃie de nevoile şi de caracteristicile 

fiecărei categorii de beneficiari ; 

• asigură, după caz , supravegherea stării de sănătate, 

asistenta medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere 

permenenta a beneficiarilor ; 

• asigură securitatea beneficiarilor ; 

• asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte 

cunosterea şi exercitarea drepturilor lor ; 

• asigură beneficiarilor educaŃie, informare şi accesul la 

cultura ; 

• asigură educaŃia informala şi nonformala a beneficiarilor , 

în vederea asimilării cunoştinŃelor se deprinderilor necesare 

integrării sociale; 

• realizează demersuri în vederea socializări beneficiarilor, 

dezvoltării relaŃiilor cu comunitatea ; 

• realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a 

personalităŃii copiilor; 
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• realizeză demersuri în vederea participării beneficiarilor la 

activităŃile de grup şi la programe individualizate, adaptate  

nevoilor şi caracteristicilor lor; 

• întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform 

standardelor minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

• urmăreşte modalităŃile de aplicare a măsurilor de protecŃie, 

integrare şi evoluŃia beneficiarilor în cadrul serviciului şi 

formulează propuneri vizând îmbunătăŃirii calităŃii  actului de 

protecŃie. 

ART. 84 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENłĂ 

„PINOCCHIO” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Luptătorilor nr. 40, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) asigură 

accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor 

familiale şi sociale sau luării unei măsuri de protecŃie 

corespunzătoare. Acest centru au un rol principal în asigurarea 

unei intervenŃii eficiente în beneficiul copiilor, pentru a promova 

următoarele categorii de drepturi : 

• dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsa sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta 

sexuală ; 
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• dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

• dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi 

de a beneficia de asistenta corespunzătoare pe parcursul 

procedurilor. 

Centrul de primire acŃionează : 

• pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în 

situaŃie de risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în 

centrul de primire este realizabilă revenirea copilului în mediul 

familial, eventual însoŃită de măsuri de consiliere şi suport pentru 

părinŃi ; 

• pentru a proteja copilul şi a-I oferi temporar îngrijirile şi 

consilierea de specialitate de care are nevoie ; 

• pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în 

dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

AtribuŃiile Centrului : 

- Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

• primire şi găzduire ; 

• identificare ; 

• întocmire raport caz ; 

• evaluare ; 

• intervenŃie şi tratament ; 

• pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 
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Componenta rezidenŃială are ca principal obiect de activitate 

ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament 

se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului 

la : 

•••• găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

•••• viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv  

•••• cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ;  

•••• nivel de trăi corespunzător ; 

•••• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

•••• îngrijire specială şi securitate socială ; 

•••• ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

•••• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

•••• identitate şi istorie proprie ; 

•••• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

•••• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

•••• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

•••• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

•••• odihnă, joc şi vacanŃă ; 

•••• informare din diverse surse ; 

•••• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 
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ART. 85  

CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE PENTRU COPII CU 

DEFICIENTA AUDITIVA „SF. MIHAIL” (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, Str. Neatârnării nr. 5, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) oferă 

servicii pentru protecŃia copilului şcolar cu dizabilităŃi (deficienŃă 

auditivă) , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea 

accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, 

îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării 

sau integrării familiale şi includerii sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii 

comisiei pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, 

după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, 

certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii 

personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în 

protecŃie specială pentru că aceştia să poată contacta şi 

implică în viaŃa lor orice persoană, instituŃie, asociaŃie său 

serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepŃia 

restricŃiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi 

programele de intervenŃie specifică.  

- Asigurarea dreptului la intimidate  al copiilor, al spaŃiului 

personal şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de 

mediul familial.  
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- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 

- Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei  locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

ART. 86  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI” (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str.Pajurei nr. 2 C, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 
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include o componentă de centru de zi şi o componentă 

rezidenŃială (centru de primire în regim de urgenŃă). 

 Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, 

orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii (cu vârsta până 

în 4 ani), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. 

pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte 

persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului 

de zi şi tipuri de servicii pe care le oferă: 

•  activităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

• activităŃi educaŃionale 

• activităŃi recreative şi de socializare 

• orientare  

• protecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 Componenta de centru de primire în regim de urgenŃă 

asigura protecŃie copiilor (cu vârstă maximă 3 ani) părăsiŃi/găsiŃi 

pe raza sectorului 1. În cazul internării unui copil care nu poseda 

acte de identitate, are obligaŃia de a începe efectuare 

demersurilor necesare înregistrării copilului, în termen de 24 ore. 

Aceasta componentă a C.S.S.  „Jiului” desfăşoară activităŃi pentru 

promovarea următoarelor drepturi al copiilor: 

• dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsa sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 



 

582 
 

 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta 

sexuală ; 

• dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

• dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi 

de a beneficia de asistenta corespunzătoare pe parcursul 

procedurilor. 

• C.S.S. „Jiului” acŃionează : 

• pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile de 

specialitate de care are nevoie ; 

• pentru a pregăti intrarea/ieşirea din sistem a copilului aflat 

în dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

• AtribuŃiile C.S.S. „Jiului” : 

Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

• primire şi găzduire ; 

• identificare ; 

• întocmire raport caz ; 

• evaluare ; 

• intervenŃie şi tratament ; 

• pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

ART. 87  

CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE PENTRU COPII CU 

HANDICAP ”SF. GAVRIL”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

Str.Victor Daimaca nr. 2, aflat în subordonarea directă a 
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Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului)  oferă 

servicii pentru protecŃia copilului şcolar cu dizabilităŃi , care au 

drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi 

pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii 

sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii 

comisiei pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, 

după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, 

certificatul de orientare şcolară şi planul de servicii 

personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în 

protecŃie specială pentru că aceştia să poată contacta şi 

implică în viaŃa lor orice persoană, instituŃie, asociaŃie său 

serviciu din comunitate, după cum doresc, cu excepŃia 

restricŃiilor prevăzute în planul de servicii personalizat şi 

programele de intervenŃie specifică.  

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   
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- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 

- Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei  locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 Modulul rezidenŃial din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” oferă 

servicii de găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor protejaŃi: 

• nivel de trăi corespunzător ; 

• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

• îngrijire specială şi securitate socială ; 
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• ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

• identitate şi istorie proprie ; 

• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională; 

• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

• odihnă, joc şi vacanŃă ; 

• informare din diverse surse ; 

• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

ART. 88 

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI”( 

locaŃia:Bucureşti, Sector 1, Str. Cosmeşti nr. 15, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului ) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionarii Centrului de 

zi “Sf. Andrei” 

Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº 

- 21ºº, funcŃie de solicitările părinŃilor 

Reprezintă o alternativă pentru protecŃia copilului 0-4 ani aflat în 

dificultate fără a-l separa de familia biologică pe timpul nopŃii. 

Copiii provin din familii aflate în dificultate, generatoare de copii 

abandonaŃi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea 
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materiale pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite 

de mijloace materiale pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. 

Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii şi a 

dispoziŃiei de admitere  emisă de primarul sectorului 1. 

• ActivităŃi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la 

Centrul de zi (nevoi individuale de hrană, toaleta, odihnă). 

• AsistenŃă socială. 

• ActivităŃi educative în grup şi individual, Ńinându-se cont de 

vârsta şi nivelul de înŃelegere al copiilor, conform legislaŃiei în 

vigoare cu privire la organizarea şi funcŃionarea creşelor.  

• AsistenŃă medicală calificată profilactică şi curativă cu 

recomandări de alimentare. 

• AsistenŃă psihologică individualizata familie-copil.  

• Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor. 

• Responsabilizarea familiei faŃă de copii. 

• ActivităŃi interdisciplinare (întâlniri intre asistentul social, 

psiholog, medic, educatoare, asistenta medicală, pentru stabilirea 

individualizata a modului de abordare a cazurilor) 

• Întocmirea planului personal individual de activitate cu 

copiii 

• Implicarea familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor. Consilierea părinŃilor privind modul de educare şi îngrijire 

a copiilor funcŃie de posibilităŃile familiei. 

• Crearea unui mediu de joacă de calitate, securizant, 

stimulativ, încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor.   
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• Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de 

păpuşi, plimbări în parc, grădina zoologică, etc.) 

• Dezvoltarea unor relaŃii de respect intre angajaŃi, angajaŃi şi 

copii, angajaŃi şi părinŃi.  

• Valorizarea şi responsabilizarea personalului. 

• Creşterea responsabilizării familiei în relaŃia cu copiii. 

• Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din 

familiile în dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea 

autorităŃilor locale. 

• Evaluarea – reevaluarea cazurilor 

• Campanii de sensibilizare a comunităŃii la problemele 

acestor copii. 

CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI”  are următoarele atribuŃii: 

Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului 

Maternal „Sf. Andrei” 

Centrul Maternal este o componentă de tip rezidenŃial ce 

protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – 

copil;gravidă în ultimul trimestru de sarcina pe o perioadă de 

maxim 12 luni.  

 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

data de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravidă este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃă 

judecătorească. 

 Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, 

tulburări de comportament sau dependente de alcool/droguri. 
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ActivităŃile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent pe: 

-educare; 

-companiere; 

- responsabilizarea mamelor faŃă de copii; 

- stimulare psiho-emoŃională; 

- dezvoltarea relaŃiei mamă-copil; 

- dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare şi joc cu copilul; 

- socializare; 

- consilierea mamei defavorizate cât şi a familiei acesteia; 

- integrare profesională; 

- reintegrare în familie; 

- evaluări şi reevaluări ale programelor individualizate; 

- realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităŃii la 

problemele acestor persoane; 

- monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului Maternal. 

 Prin conducătorul Complexului se asigura: 

• promovarea principiilor şi normelor prevăzute în ConvenŃia 

ONU cu privire la drepturile copilului; 

• sincronizarea activităŃilor echipei tehnice şi a celei 

administrative  

• pentru cele două centre; 

• îndrumarea, coordonarea şi controlul activităŃilor desfăşurate 

de personalul complexului; 

• respectarea Metodologiei de Organizare şi FuncŃionare a 

Complexului, care este în acord cu standardele în vigoare 
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(sociale, psihoeducaŃionale, economice, administrative şi de 

siguranŃă alimentară); 

• se menŃin relaŃiile de colaborare cu sponsorii ce participa la 

creşterea calităŃii vieŃii beneficiarilor. 

ART. 89 

CASA „STEJĂREL” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. 

Nazarcea nr. 30 A), CASA „BRĂDUł”(locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, Str. Somesul Rece nr. 47), CASA 

„BUBURUZA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Plaviei nr.26-

30), CASA „ALEXANDRA” (locaŃia:Bucureşti, Sector 1, 

Str.Vrancea nr. 9B), CASA „SF. ŞTEFAN” şi CASA „SF. 

CONSTANTIN” aflate în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului, sunt căsuŃe de tip familial 

pentru copii cu dizabilităŃi şi au drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor protejaŃi: 

• nivel de trăi corespunzător ; 

• servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

• îngrijire specială şi securitate socială ; 

• ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

• protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

• identitate şi istorie proprie ; 
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• libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

• exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

• intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

• standarde de viaŃa corespunzătoare ; 

• odihnă, joc şi vacanta ; 

• informare din diverse surse ; 

• reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

ART. 90  

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ECATERINA” 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 

17, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii: 

AtribuŃii generale 

• să elaboreze planul de acŃiune al complexului ( pentru o 

perioadă de un an calendaristic) pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 

1.; 

• să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

• să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

• coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile în 

vederea identificării de surse suplimentare de finanŃare, cu 

precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, 
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pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. ; 

• să realizeze demersurile în vederea unui management eficient 

atât al resurselor umane cât şi a resurselor financiare ; 

• să întocmescă şi să aducă la cunoştinŃa angajaŃilor 

regulamentul de ordine interioară sau norme interne de 

funcŃionare ; 

CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare 

Neuropsihomotorie asigura servicii de protecŃie infantila de 

tip recuperatoriu având următoarele atribuŃii: 

• să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

• să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

• să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care frecventează CRCD ; 

• să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform 

standardelor minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

• să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru 

copii, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi 

recreative şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolara şi 

profesională, consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru 

părinŃi, activităŃi de recuperare specifice); 
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CENTRUL DE ZI COPIL DOWN (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Şefului Complexului Social de Servicii Sf. 

Ecaterina) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii : 

• să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

• să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD 

în vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

cu privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

• să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii 

cu sindrom Longdon Down 

• să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform 

standardelor minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi  ; 

• în elaborarea PPI să colaboreze cu celelalte 

compartimente din cadrul Centrului de Recuperare în vederea 

accesării tuturor serviciilor necesare; 

• să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru 

copii, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi 

recreative şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolara şi 

profesională, consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru 

părinŃi, activităŃi de recuperare specifice) prin colaborarea cu 

echipa multidisciplinara a CRCD; 
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• să colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la 

elaborarea planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor 

minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii 

Sectorului 1.; 

• să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

• să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

CENTRUL DE ZI COPIL  AUTIST( locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Şefului Complexului Social de Servicii Sf. 

Ecaterina) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii : 

• să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

• să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD 

în vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

cu privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

• să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii 

cu sindrom Autist 

• să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform 

standardelor minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi; 
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• în elaborarea PPI să colaboreze cu celelate compartimente 

din cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

• să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice pentru 

copii, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi 

recreative şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolara şi 

profesională, consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru 

părinŃi, activităŃi de recuperare specifice) prin colaborarea cu 

echipa multidisciplinara a CRCD; 

• să colaboreze cu echipa multidiciplinara a centrului la 

elaborarea planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor 

minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii 

Sectorului 1.; 

• să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

• să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

ART. 91 

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1-ASOCIATIA 

SF. ANA ( aflat în subordinea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Copilului) 

Centrul de Zi Sf. Ana 

Obiectiv: furnizarea de servicii gratuite de educare, recuperare, 

integrare şi socializare, pentru adolescenŃii şi tinerii cu handicap 

mintal sever din comunitate, în vederea accesului în cadrul 
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structurilor de învîŃîmânt de masă, obŃinerea unui grad cât mai 

mare de autonomie personală. 

Beneficiarii: copiii şi adolescenŃi  cu handicap mintal şi asociat 

sever. 

ActivităŃi desfăşurate 

• activităŃi didactice planificate conform unei cuuricule 

adaptate pentru persoanele cu handicap 

• formarea deprinderilor de viaŃa independentă 

• acordarea de servicii de logopedie, kinetoterapie, 

psihodiagnoză 

• socializare, ludoterapie, terapie cognitivă, formarea 

autonomiei personale. 

ART. 92 

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1 - ASOCIAłIA 

DIACONIA (aflat în subordinea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Copilului : 

„Centrul Comunitar de Servicii Patriarh Justinian Marina”. 

Obiective: 

furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenŃă şi 

suport pentru mamele şi copiii acestora, victime ale violenŃei în 

familie; 

prevenirea instituŃionalizării, abandonului şcolar şi familial, 

delicvenŃei juvenile, diminuarea fenomenului de violenŃă 

domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative 

asupra creşterii şi dezvoltării copilului, asistenŃă multiplă şi de 

specialitate familiilor cu disfuncŃionalităŃi. 
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ActivităŃi realizate în centrul de zi: 

• oferirea de hrană 

• supraveghere şi ajutor în realizarea temelor pentru acasă 

• cursuri de dans 

• consiliere psihologică 

• asistenŃă medicală şi asistenŃă moral religioasă 

ActivităŃi realizate în adăpost: 

• adăpost şi protecŃie prin oferirea unui spaŃiu securizat 

• consiliere psihologică 

• consiliere juridică 

• asistenŃă medicală 

• asistenŃă moral religioasă 

• consiliere în găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinŃe 

• diverse activităŃi pentru petrecerea timpului liber 

CAPITOLUL VII 

BUGET ŞI PATRIMONIU 

ART. 93 

Activitatea de asistenŃă socială şi protecŃie a peroanei adulte şi a 

copilului la nivelul sectorului 1 se finanŃează din următoarele 

surse:  

a) bugetul de stat;  

b) bugetul local al sectorului 1;  

c) donaŃii, sponsorizări sau alte contribuŃii din partea persoanelor 

fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate;  

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;  

e) contribuŃia persoanelor beneficiare; 
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f) alte surse de finanŃare, în conformitate cu legislaŃia în 

vigoare. ART. 94  

Patrimoniul DGASPC sector 1 este format din: 

a) bunuri imobile proprietate publica date în administrare, în 

folosinŃă sau sub altă formă de Consiliul Local sector 1; 

b) bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 achiziŃionate 

din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile; 

c) bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 primite cu 

titlu de donaŃie ori sponsorizare sau achiziŃionate din fonduri 

băneşti provenite din donaŃii şi sponsorizări; 

d) bunuri mobile preluate sau achiziŃionate din sumele alocate din 

bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotărilor 

necesare funcŃionării; 

e) bunuri mobile primite cu titlu de donaŃie sau sponsorizare ori 

achiziŃionate din fonduri băneşti provenind din împrumuturi 

externe nerambursabile, donaŃii sau sponsorizări. 

 

CAPITOLUL VIII 

RELAłIILE FUNCłIONALE INTRE COMPARTIMENTELE 

DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

ART. 95 

În cadrul DGASPC Sector 1 sunt urmatorele tipuri de relaŃii: 

RelaŃii de autoritate ierarhice: 
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Subordonarea directorilor generali adjuncŃi fata de directorul 

general precum şi a conducătorilor compartimentelor aflate în 

sobordinea directă a directorului general în limita competentelor 

stabilite de legislaŃia în vigoare, a dispoziŃiilor directorului general 

şi a structurii organizatorice; 

Subordonarea şefilor de servicii, birouri ( inclusiv a conducătorilor 

centrelor de plasament, a complexelor sociale de servicii şi a altor 

structuri similare din cadrul direcŃiilor ) fata de directorii generali 

adjuncŃi; 

Subordonarea personalului de execuŃie fata de directorul general, 

directorii generali adjuncŃi, şefii serviciilor şi şefii birourilor, după 

caz. 

RelaŃii de tipul furnizor- beneficiar extern şi intern: 

Se stabilesc între compartimentele instituŃiei care prestează 

servcii către comunitate şi beneficiarii externi ai serviciilor, 

persoane fizice sau juridice, precum şi între compartimentele 

instituŃiei. 

RelaŃii de cooperare: 

Se stabilesc între compartimentele instituŃiei şi compartimente 

similare din celelalte structuri ale administraŃiei  publice centrale 

sau locale, O.N.G. etc., din Ńara sau din straintate, în acest caz, în 

limitele atribuŃiilor stabilite pentru fiecare compartiment. 

RelaŃii de reprezentare: 

Pe baza mandatului eliberat de conducătorul instituŃiei. 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIłII FINALE 
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ART. 96 

Încălcarea cu vinovăŃie, de către angajaŃii în funcŃii de natura 

contractuala sau după caz, funcŃii publice a indatorilor de serviciu 

atrage răspunderea disciplinară, contravenŃionala, civilă sau 

penală, după caz. 

AngajaŃii în funcŃii de natura contractuala sau după caz, funcŃii 

publice au obligaŃia de a cunoaşte prevederile codului de 

conduită, drepturile şi obligaŃiile care decurg din contractul 

individual de muncă sau după caz, raportul de serviciu, fişa 

postului, regulamentul intern al instituŃiei şi ale reglementari 

interne emise de conducătorul instituŃiei sau de către persoanele 

împuternicite în aceste sens. 

AngajaŃii în funcŃii de natura contractuala sau după caz, funcŃii 

publice au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii de serviciu ce 

decurg din acte normative în vigoare. 

AngajaŃii în funcŃii de natura contractuala sau după caz, funcŃii 

publice au obligaŃia să păstreze secretul de serviciu, precum şi 

confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care iau cunoştinŃa în exercitarea atribuŃiilor de 

serviciu, cu excepŃia informaŃiilor de interes public. 

ART. 97 

Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare se va 

comunica conducătorilor compartimentelor din cadrul DGASPC 

Sector 1 care vor asigura informarea personalului din subordine 

fata de conŃinutul acestuia. 
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Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare cuprinde 

atribuŃiile compartimentelor, fără a detalia procesele prin care 

atribuŃiile sunt duse la îndeplinire. 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DGASPC Sector 1 

se aprobă de către Consiliului Local al Sectorului 1 şi se 

actualizează periodic pentru a reflecta modificările intervenite, 

necesare funcŃionării instituŃiei. 
 
 


