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DOSAR NR.34301/3/2009                                           

ROMÂNIA 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

SECłIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

DECIZIA CIVILĂ NR.737 

ŞEDINłA PUBLICĂ DIN DATA DE 15.03.2010 CURTEA 

COMPUSĂ DIN : 

 

PREŞEDINTE PĂUN LUIZA-MARIA 

JUDECĂTOR CÎRJAN RALUCA MARIA 

JUDECĂTOR DUICAN DOINA 

GREFIER RADU MARIANA 

 

 Pe rol fiind soluŃionarea recursului formulat de reclamantul 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL 

împotriva încheierii din data de 12.11.2009 pronunŃată de 

Tribunalul Bucureşti - SecŃia a IX - a Contencios Administrativ şi 

Fiscal, în dosarul nr. 34301/3/2009, în contradictoriu cu intimatul 

pârât CONSILIUL GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI. 

 La apelul nominal făcut în şedinŃă publică a răspuns 

recurentul reclamant MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN 

PRIMARUL GENERAL, prin avocat Antonie Cristina, cu 

împuternicire avocaŃială la dosar, lipsind intimatul pârât 

CONSILIUL GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI. 

 Procedura legal îndeplinită. 
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 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă care 

învederează instanŃei că recurentul reclamant a depus la dosar, 

la data de 12.03.2010, o cerere prin care solicită ca toate actele 

de procedură să-i fie comunicate la biroul de lucru al SocietăŃii 

Civile de AvocaŃi Toma şi AsociaŃii situat în Bucureşti. Str. Mircea 

Vodă nr.47, parter-stânga, sector 3. 

 Apărătorul recurentului reclamant depune la dosar timbru 

judiciar în valoare de 0.15 lei. 

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, 

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe 

cererea de recurs. 

 Recurentul reclamant, prin apărător, solicită admiterea 

recursului şi modificarea încheierii recurate în sensul admiterii 

cererii de suspendare a executării Hotărârii CGMB 

nr.195/02.06.2009 arătând că sunt îndeplinite condiŃiile prev, de 

art.14 din Legea nr.554/2004, fără cheltuieli de judecată. Depune 

la dosar note scrise. 

 După reŃinerea cauzei spre soluŃionare, se prezintă intimatul 

pârât CONSILIUL GENERAL AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI, prin 

consilier juridic Ivancu Ionel, cu delegaŃie la dosar şi solicită 

respingerea recursului. Depune la dosar concluzii scrise. 

 

C U R T E A ,  

 

 Deliberând asupra recursului de faŃă, constată următoarele:  
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 Prin cererea înregistrată sub nr. 34301/3/2009 pe rolul 

Tribunalului Bucureşti-SecŃia a IX-a Contencios Administrativ şi 

Fiscal reclamantul Municipiul Bucureşti prin Primarul General al 

Municipiului Bucureşti, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, suspendarea şi anularea HCGMB 

nr.195/2.06.2009, prin care a fost aprobată darea în administrare 

către Consiliul Local al sectorului 3 în vederea amplasării de 

infochioşcuri şi panouri informative, suprafeŃele de teren aparŃinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti. 

 În motivarea cererii de suspendare, reclamanta a susŃinut 

în esenŃă că prin transmiterea acestor terenuri din administrarea 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement, în administrarea 

Consiliului Local al sectorului 3, se produce un prejudiciu grav din 

punct de vedere al faptului că, situaŃia juridică a acestui teren nu 

este clarificată, o astfel de transmitere reprezentând un caz 

nejustificat, conform art.14 din Lg.554/2004. 

 Tribunalul Bucureşti-SecŃia a IX-a Contencios Administrativ 

şi Fiscal prin încheierea de şedinŃă din data de 12.11.2009 a 

respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a HCGMB 

nr.195/2.06.2009. 

 În motivarea încheierii pronunŃate, instanŃa de fond a reŃinut 

că în raport de disp.art.14 alin.l din Lg.554/2004, nu sunt 

îndeplinite condiŃiile legale pentru suspendarea actului 

administrativ contestat. 
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 Împotriva acestei încheieri, în termen legal a formulat 

recurs reclamantul Municipiul Bucureşti prin Primarul General, 

criticând-o ca nelegală şi netemeinică. 

 În motivarea recursului formulat, recurentul-reclamant a 

susŃinut în esenŃă că, în mod greşit instanŃa de fond a constatat 

că suspendarea nu poate opera deşi condiŃiile care stau la baza 

cererii de suspendare prevăzute de disp.art.14 al.l din 

Lg.554/2004 sunt îndeplinite. 

 În drept au fost invocate disp.art.3041 şi art.14 alin.4 din 

Lg.554/2004. 

 Intimatul Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

(CGMB) a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat 

respingerea recursului formulat şi menŃinerea încheierii 

pronunŃate de către instanŃa de fond. 

 Analizând încheierea atacată, în raport de criticile 

formulate, de dispoziŃiile legale incidente în cauză, cât şi în 

temeiul art.3041 cod pr.civ., Curtea constată că recursul formulat 

este fondat şi urmează a fi admis, având în vedere următoarele 

considerente: 

 Cererea recurentului-reclamant s-a întemeiat pe disp.art.14 

alin.l, corob.cu art.15 din Lg.554/2004, potrivit cărora, în cazuri 

bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după 

sesizarea în condiŃiile art.7 a autorităŃii publice care a emis actul 

sau a autorităŃii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să 

ceară instanŃei competente să dispună suspendarea executării 

actului administrativ unilateral până la soluŃionarea irevocabilă a 

cauzei. 
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 Măsura provizorie solicitată de recurentul-reclamant se 

justifică prin existenŃa în cauză a unor cazuri bine justificate, ca 

împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de 

natură să creeze o îndoială serioasă în privinŃa legalităŃii actului 

administrativ, astfel cum se prevede în art.2 alin.l lit.t) din 

Lg.554/2004. 

 Îndeplinirea acestei condiŃii rezultă în cauză din motivele de 

nelegalitate invocate şi mai ales, din faptul că prin hotărârea 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a cărei anulare se 

solicită s-a dispus transmiterea unor terenuri din administrarea 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement, în administrarea 

Primăriei sectorului 3 Bucureşti, terenuri aparŃinând domeniului 

public şi care nu au clarificat regimul juridic, sub aspectul 

dispoziŃiilor Lg.10/2001. 

 Curtea constată că este îndeplinită în cauză şi condiŃia 

prevăzută de disp.art.2 lit.t) din Lg.554/2004 în sensul că 

transmiterea terenurilor respective din administrarea 

AdministraŃiei Lacuri, Parcuri şi Agrement ar perturba grav 

activitatea acesteia. 

 În consecinŃă, Curtea reŃine că instanŃa de fond a apreciat 

greşit că nu sunt îndeplinite condiŃiile prev.de disp.art.14 al.l din 

Lg.554/2004 şi în temeiul disp.art.312 al.l cod pr.civ., va admite 

recursul formulat şi va modifica încheierea din 12.11.2009 în 

sensul că va dispune suspendarea executării HCGMB 

195/2.06.2009 până la soluŃionarea irevocabilă a cauzei 

nr.34301/3/2009 a Tribunalului Bucureşti-SecŃia Contencios 

Administrativ şi Fiscal. 
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PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

 

 Admite recursul formulat de reclamantul MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL împotriva încheierii 

din data de 12.11.2009 pronunŃată de Tribunalul Bucureşti - 

SecŃia a IX - a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 

nr.34301/3/2009, în contradictoriu cu intimatul pârât CONSILIUL 

GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. 

 Modifică hotărârea recurată din 12.11.2009 şi în 

consecinŃă; 

 Dispune suspendarea executării HCGMB nr.195/2.06.2009 

până la soluŃionarea irevocabilă a cauzei nr.34301/3/2009 a 

Tribunalului Bucureşti-SecŃia Contencios Administrativ şi Fiscal. 

 Irevocabilă. 

 PronunŃată în şedinŃă publică azi 15.03.2010 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR JUDECĂTOR 

Păun Luiza Maria Cîrjan Raluca Maria Diucan Doina 

 

GREFIER, 

Radu Mariana 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Berbecaru 

Alin Dumitru şi vacantarea unui post de consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 În baza referatului Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi al Secretarului General al Municipiului Bucureşti; 

 Având în vedere demisia domnului Berbecaru Alin Dumitru, 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului 

Bucureşti sub nr. 1556/6/30.04.2010; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi art. 12 

din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare 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: 

 Articol unic: Se ia act de încetarea mandatului de consilier 

al domnului Berbecaru Alin Dumitru, ca urmare a demisiei 

acestuia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.06.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2010 

Nr. 102 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti al doamnei Zidărescu Loredana 

Ionela 

 

 Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 

135/04.05.2010 prin care se propune doamna Zidărescu 

Loredana Ionela pentru funcŃia de consilier; 

 Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 32 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: 

 Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei 

Zidărescu Loredana Ionela, pe locul rămas vacant în urma 

demisiei domnului Berbecaru Alin Dumitru. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

30.06.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2010 

Nr. 103 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea numărului de posturi, statului de funcŃii şi 

Regulamentul organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului General 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) 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 aprobă numărul total de posturi, statul de funcŃii şi 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, 

conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare conform 

prevederilor legale, iar perioada de punere în aplicare a statului 

de funcŃii este de 40 de zile de la această dată. 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 62/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 

83/2007, Hotărârea C.G.M.B. nr. 182/2007, Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 52/2008 şi Hotărârea C.G.M.B. nr. 349/2009 se abrogă. 

 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 

30.06.2010. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

 

Bucureşti, 30.06.2010 

Nr. 104 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 104/2010 
FUNCłII PUBLICE 
 
funcŃie publică grad profesional nr. posturi 
consilier, expert, inspector superior 382 

principal 157 
asistent 179 
deputant 4 

auditor superior 11 
principal 4 
asistent 3 

consilier juridic superior 24 
principal 15 
asistent 48 
deputant 1 

referent de specialitate superior 16 
superior 87 
principal 10 

referent asistent 13 
TOTAL  954 

 
FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 
 

funcŃie publică de conducere număr. 
posturi 

secretar al municipiului Bucureşti 1 
director general 5+ 
arhitect şef (director general) 1 
director executiv 24 
director executiv adjunct 12 
Şef serviciu 75 
şef birou 12 
TOTAL 130 

 
FUNCłII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ 
 
FuncŃii de execuŃie 
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funcŃie  nivel 

studii 
grad/treaptă 
profesională 

nr. 
posturi 

inspector de 
specialitate 

S IA 77 
S 1 5 
S 2 16 

referent SSD IA 4 
referent M IA 34 

M I 2 
M II 2 

casier M  1 
magaziner M  4 
portar   6 
paznic   14 
pompier   12 
bufetier   2 
curier   5 
şofer  I 28 
muncitor calificat  I 16 

 II 2 
 III 10 

muncitor necalificat  I 1 
TOTAL 241 

 
FuncŃii de conducere 
 

funcŃia de conducere nr. 
posturi 

director 3 
şef serviciu 9 
Director adjunct 1 
TOTAL 13 

 
FuncŃii cabinet demnitar 
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funcŃie nivel studii nr. 
posturi 

director cabinet S 1 
asistent cabinet S 2 
consilier 
personal 

S 8 

secretar 
personal 

M 1 

curier personal M 1 
TOTAL 13 

 
FuncŃii de demnitate publică 
 

Primar General  1 
Viceprimar  2 

 
 
TOTAL FUNCłII P.M.B.                                        1354 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU 
CRISTIAN NICOLAE 
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 104/2010 

STATUL DE FUNCłII AL  

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL 

 

NR. 

CRT. 

FUNCłIA GRAD/PROF. NIVEL 

STUD. 

FUNCłII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

1 PRIMAR GENERAL   

2 VICEPRIMAR   

3 VICEPRIMAR   

CABINET PRIMAR GENERAL  

4 DIR CABINET                          S 

5 ASIST CABINET  S 

6 ASIST CABINET  S 

7 CONS PERSONAL  S 

8 CONS PERSONAL  S 

9 CONS PERSONAL  S 

10 CONS PERSONAL  S 

11 CONS PERSONAL  S 

12 CONS PERSONAL  S 

13 CONS PERSONAL  S 

14 CONS PERSONAL  S 

15 SECR PERSONAL  M 

16 CURIER PERSONAL  M 

CABINET VICEPRIMAR 1  

17 CONSILIER SUPERIOR S 
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18 CONSILIER ASISTENT S 

19 CONSILIER ASISTENT S 

CABINET VICEPRIMAR 2   

20 CONSILIER PRINCIPAL S 

21 CONSILIER ASISTENT S 

22 REFERENT SUPERIOR M 

SECRETAR GENERAL   

23 SECRETAR GENERAL  S 

CABINET SECRETAR GENERAL  

24 REFERENT SUPERIOR M 

25 EXPERT SUPERIOR S 

26 EXPERT PRINCIPAL S 

27 REFERENT SUPERIOR M 

DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ  

28 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL EVIDENłĂ URMĂRIRE ACTE  

29 ŞEF SERVICIU  S 

30 CONSILIER SUPERIOR S 

31 CONSILIER PRINCIPAL S 

32 CONSILIER PRINCIPAL S 

33 REF SPEC SUPERIOR SSD 

34 REFERENT SUPERIOR M 

35 CONSILIER PRINCIPAL S 

36 REFERENT SUPERIOR M 

37 REFERENT SUPERIOR M 

SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE  
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38 ŞEF SERVICIU  S 

39 REFERENT SUPERIOR M  

40 REFERENT SUPERIOR M 

41 REFERENT ASISTENT M 

42 REFERENT PRINCIPAL M 

43 REFERENT SUPERIOR M 

44 REFERENT ASISTENT M 

45 REFERENT SUPERIOR M 

DIRECłIA ASITENłĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A 

C.G.M.B. 

46 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL TRANSPARENłĂ DECIZIONALĂ  

47 ŞEF SERVICIU  S 

48 CONS JUR PRINCIPAL S 

49 CONSILIER PRINCIPAL S 

50 CONS JUR SUPERIOR S 

51 CONS JUR PRINCIPAL S 

52 CONS JUR ASISTENT S 

53 CONSILIER SUPERIOR S 

54 CONSILIER DEBUTANT S 

SERVICIUL AVIZ LEGALITATE  

55 ŞEF SERVICIU  S 

56 CONS JUR ASISTENT S 

57 CONS JUR SUPERIOR S 

58 CONS JUR ASISTENT S 

59 CONSILIER ASISTENT S 
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60 CONSILIER PRINCIPAL S 

61 CONS JUR ASISTENT S 

62 CONS JUR PRINCIPAL S 

BIROUL ASISTARE COMISII   

63 ŞEF BIROU  S 

64 REFERENT SUPERIOR  M 

65 CONSILIER ASISTENT S 

66 CONSILIER ASISTENT S 

67 CONS JUR ASISTENT S 

68 CONS JUR PRINCIPAL S 

BIROUL TEHNIC C.G.M.B.   

69 ŞEF BIROU  S 

70 CONSILIER ASISTENT S 

71 REFERENT PRINCIPAL M 

72 REFERENT ASISTENT M 

73 REFERENT PRINCIPAL M 

74 REFERENT SUPERIOR M 

BIROUL REDACTARE HOTĂRÂRI C.G.M.B.  

75 ŞEF BIROU  S 

76 CONSILIER ASISTENT S 

77 CONSILIER ASISTENT S 

78 REFERENT PRINCIPAL M 

79 REFERENT PRINCIPAL M 

80 CONSILIER SUPERIOR S 

SERVICIUL PENTRU RELAłIA CU MASS-MEDIA 

81 ŞEF SERVICIU  S 
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82 CONSILIER SUPERIOR S 

83 CONSILIER ASISTENT S 

84 CONSILIER PRINCIPAL S 

85 CONSILIER DEBUTANT S 

86 CONSILIER PRINCIPAL S 

87 CONSILIER ASISTENT S 

88 REFERENT SUPERIOR M 

DIRECłIA GENERALĂ OPERAłIUNI  

89 DIRECTOR GENERAL  S 

DIRECłIA RELAłII PUBLICE ŞI INFORMARE  

90 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL RELAłII CU CETAłENII  

91 ŞEF SERVICIU  S 

92 CONSILIER SUPERIOR S 

93 CONSILIER SUPERIOR S 

94 CONSILIER ASITENT S 

95 CONSILIER SUPERIOR S 

96 CONSILIER SUPERIOR S 

97 CONSILIER SUPERIOR S 

98 CONSILIER PRINCIPAL S 

99 CONSILIER ASISTENT S 

100 CONSILIER ASISTENT S 

101 REF SPEC SUPERIOR SSD 

102 REFERENT SUPERIOR M 

103 CONSILIER SUPERIOR S 

104 CONSILIER PRINCIPAL S 
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105 CONSILIER PRINCIPAL S 

106 REFERENT SUPERIOR  M 

107 CONSILIER ASISTENT S 

108 CONSILIER ASISTENT S 

109 CONSILIER ASISTENT S 

110 REFERENT SUPERIOR M 

111 REFERENT SUPERIOR M 

112 REFERENT SUPERIOR M 

113 REFERENT SUPERIOR M 

114 REFERENT SUPERIOR M 

115 REFERENT PRINCIPAL M 

116 CONSILIER SUPERIOR S 

117 CONSILIER SUPERIOR S 

118 CONSILIER PRINCIPAL S 

119 REFERENT IA M 

SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE  

120 ŞEF SERVICIU  S 

121 REFERENT SUPERIOR M 

122 REFERENT SUPERIOR M 

123 REFERENT SUPERIOR M 

124 CONSILIER SUPERIOR S 

125 CONSILIER ASISTENT S 

126 CONSILIER ASISTENT S 

127 REFERENT PRINCIPAL M 

128 CONSILIER SUPERIOR S 

129 CONSILIER SUPERIOR S 
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130 CONSILIER SUPERIOR S 

130 CONSILIER SUPERIOR S 

132 CONSILIER ASISTENT S 

133 CONSILIER SUPERIOR S 

134 CONSILIER SUPERIOR S 

135 REFERENT PRINCIPAL M 

136 CONSILIER SUPERIOR S 

137 CONSILIER ASISTENT S 

138 CONSILIER SUPERIOR S 

139 CONSILIER ASISTENT S 

140 INSP SPEC IA S 

141 INSP SPEC IA S 

DIRECłIA MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI SERVICII 

INFORMATICE 

142 DIRECTOR EXECUTIV  S 

BIROUL AUDIT INTERN CALITATE  

143 ŞEF BIROU  S 

144 EXPERT SUPERIOR S 

145 EXPERT SUPERIOR S 

146 EXPERT SUPERIOR S 

147 EXPERT ASISTENT S 

148 EXPERT ASISTENT S 

149 EXPERT SUPERIOR S 

150 EXPERT SUPERIOR S 

151 EXPERT ASISTENT S 

BIROUL DOCUMENTARE CALITATE-MEDIU  
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152 ŞEF BIROU  S 

153 EXPERT PRINCIPAL S 

154 EXPERT DEBUTANT S 

155 EXPERT ASISTENT S 

156 EXPERT ASISTENT S 

157 EXPERT SUPERIOR S 

158 EXPERT PRINCIPAL S 

159 EXPERT ASISTENT S 

160 INSP SPEC IA S 

SERVICIUL INFORMATICĂ   

161 ŞEF SERVICIU  S 

162 EXPERT SUPERIOR S 

163 REFERENT SUPERIOR M 

164 REFERENT SUPERIOR M 

165 EXPERT ASISTENT S 

166 EXPERT SUPERIOR S 

167 EXPERT SUPERIOR S 

168 EXPERT SUPERIOR S 

169 EXPERT SUPERIOR S 

170 EXPERT SUPERIOR S 

171 EXPERT SUPERIOR S 

172 EXPERT ASISTENT S 

173 EXPERT SUPERIOR S 

174 REFERENT SUPERIOR M 

175 EXPERT PRINCIPAL S 

176 EXPERT PRINCIPAL S 
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177 INSP SPEC IA S 

DIRECłIA APĂRARE,PROTECłIE CIVILĂ  

178 DIRECTOR  S 

SERVICIUL PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE ŞI 

MATERIALE PENTRU APĂRARE 

179 ŞEF SERVICIU  S 

180 REFERENT 1A SSD 

181 INSP SPEC 1A S 

182 INSP SPEC 1A S 

183 INSP SPEC 2 S 

184 REFERENT IA M 

185 MAGAZINER  M 

186 INSP SPEC IA S 

SERVICIUL ÎNZESTRARE MATERIALĂ  

187 ŞEF SERVICIU  S 

188 INSP SPEC IA S 

189 INSP SPEC 2 S 

190 INSP SPEC 2 S 

191 REFERENT 1A M 

192 INSP SPEC 1A S 

193 MAGAZINER  M 

194 MUNCITOR  necalificat 1 

SERVICIUL PLANURI OPERATIVE ORGANIZARE 

MOBILIZARE 

195 ŞEF SERVICIU  S 

196 REFERENT 1A M 
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197 REFERENT 1A SSD 

198 POMPIER   

199 INSP SPEC 1A S 

200 MUNCITOR lăcăt. mec 1 

201 CURIER   

202 PAZNIC   

203 PAZNIC   

204 PORTAR   

205 PAZNIC   

206 PAZNIC   

207 PAZNIC   

208 PAZNIC   

209 PAZNIC   

210 PAZNIC   

211 PAZNIC   

212 PAZNIC   

213 PAZNIC   

214 PAZNIC   

215 PORTAR   

216 PORTAR   

217 PORTAR   

218 PAZNIC   

219 PAZNIC   

220 MUNCITOR lăcăt. mec 1 

221 MUNCITOR lăcăt. mec 1 

222 MUNCITOR lăcăt. mec 3 
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223 MUNCITOR instalator 2 

224 MUNCITOR electrician 2 

225 MUNCITOR tâmplar1/2 3 

226 MAGAZINER  M 

DIRECłIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ŞI 

SERVICII PUBLICE 

227 DIRECTOR GENERAL  S 

DIRECłIA TRANSPORTURI,DRUMURI, 

SISTEMATIZAREA CIRCULAłIEI 

228 DIRECTOR EXECITIV  S 

229 DIRECTOR EXE.ADJ.  S 

SERVICIUL LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ  

230 ŞEF SERVICIU  S 

231 INSPECTOR SUPERIOR S 

232 INSPECTOR SUPERIOR S 

233 INSPECTOR SUPERIOR S 

234 INSPECTOR SUPERIOR S 

235 INSPECTOR SUPERIOR S 

236 INSPECTOR ASISTENT S 

237 INSPECTOR SUPERIOR S 

238 INSPECTOR ASISTENT S 

239 INSPECTOR ASISTENT S 

240 INSPECTOR SUPERIOR S 

241 INSPECTOR PRINCIPAL S 

242 INSPECTOR SUPERIOR S 

243 INSPECTOR ASISTENT S 
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SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAłIEI, 

AUTORIZARE 

244 ŞEF SERVICIU  S 

245 INSPECTOR SUPERIOR S 

246 INSPECTOR SUPERIOR S 

247 INSPECTOR SUPERIOR S 

248 REFERENT SUPERIOR M 

249 INSPECTOR ASISTENT S 

250 INSPECTOR SUPERIOR S 

251 INSPECTOR ASISTENT S 

252 INSPECTOR ASISTENT S 

253 INSPECTOR SUPERIOR S 

254 INSPECTOR PRINCIPAL S 

255 INSPECTOR SUPERIOR S 

256 INSPECTOR ASISTENT S 

SERVICIUL TRANSPORT URBAN  

257 ŞEF SERVICIU  S 

258 INSPECTOR SUPERIOR S 

259 INSPECTOR SUPERIOR S 

260 INSPECTOR SUPERIOR S 

261 INSPECTOR SUPERIOR S 

262 INSPECTOR ASISTENT S 

263 INSPECTOR ASISTENT S 

264 INSPECTOR PRINCIPAL S 

265 INSPECTOR PRINCIPAL S 

266 INSPECTOR SUPERIOR S 
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267 INSPECTOR PRINCIPAL S 

268 INSPECTOR SUPERIOR S 

269 INSPECTOR ASISTENT S 

SERVICIUL PLANIFICARE ŞI PREGĂTIRE PROIECTE 

270 ŞEF SERVICIU  S 

271 INSPECTOR SUPERIOR S 

272 INSPECTOR SUPERIOR S 

273 INSPECTOR SUPERIOR S 

274 INSPECTOR SUPERIOR S 

275 INSPECTOR SUPERIOR S 

276 INSPECTOR PRINCIPAL S 

277 INSPECTOR SUPERIOR S 

278 INSPECTOR PRINCIPAL S 

279 INSPECTOR SUPERIOR S 

280 INSPECTOR PRINCIPAL S 

281 INSPECTOR SUPERIOR S 

282 INSPECTOR ASISTENT S 

DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE  

283 DIRECTOR EXECUTIV  S 

284 DIRECTOR EXE.ADJ.  S 

SERVICIUL TERMOENERGETIC  

285 ŞEF SERVICIU  S 

286 INSPECTOR SUPERIOR S 

287 INSPECTOR SUPERIOR S 

288 INSPECTOR SUPERIOR S 

289 INSPECTOR SUPERIOR S 
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290 INSPECTOR SUPERIOR S 

291 INSPECTOR PRINCIPAL S 

292 INSPECTOR SUPERIOR S 

293 INSPECTOR SUPERIOR S 

294 INSPECTOR SUPERIOR S 

295 INSPECTOR SUPERIOR S 

296 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ,CANALIZARE, 

AMENAJĂRI HIDROTEHNICE 

297 ŞEF SERVICIU  S 

298 INSPECTOR SUPERIOR S 

299 INSPECTOR SUPERIOR S 

300 INSPECTOR SUPERIOR S 

301 INSPECTOR SUPERIOR S 

302 INSPECTOR SUPERIOR S 

303 INSPECTOR SUPERIOR S 

304 INSPECTOR PRINCIPAL S 

305 INSPECTOR SUPERIOR S 

306 INSPECTOR PRINCIPAL S 

307 INSPECTOR SUPERIOR S 

308 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, 

SALUBRITATE ŞI TOALETE PUBLICE 

309 ŞEF SERVICIU  S 

310 INSPECTOR SUPERIOR M 

311 INSPECTOR SUPERIOR S 
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312 INSPECTOR SUPERIOR S 

313 INSPECTOR ASISTENT S 

314 INSPECTOR ASISTENT S 

315 INSPECTOR PRINCIPAL S 

316 INSPECTOR PRINCIPAL S 

317 INSPECTOR ASISTENT S 

318 INSPECTOR PRINCIPAL S 

319 INSPECTOR PRINCIPAL S 

320 INSPECTOR SUPERIOR SSD 

321 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC STRADAL, 

ARHITECTURAL ŞI MONUMENTAL 

322 ŞEF SERVICIU  S 

323 INSP SPEC IA S 

324 INSP SPEC IA S 

325 REFERENT IA SSD 

326 REFERENT IA SSD 

327 REFERENT IA M 

328 REFERENT IA M 

329 REFERENT IA M 

330 REFERENT IA M 

331 REFERENT IA M 

332 REFERENT IA M 

333 REFERENT IA M 

334 REFERENT IA M 

COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA IMPACTULUI 
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SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ ASUPRA 

MEDIULUI 

335 INSPECTOR SUPERIOR S 

336 INSPECTOR SUPERIOR S 

337 INSPECTOR ASISTENT S 

338 INSPECTOR SUPERIOR S 

DIRECłIA AUTORIZAłII INFRASTRUCTURĂ  

339 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI EDILITARE ŞI DE 

INFRASTRUCTURĂ 

340 ŞEF SERVICIU  S 

341 INSPECTOR SUPERIOR S 

342 INSPECTOR SUPERIOR S 

343 INSPECTOR SUPERIOR S 

344 INSPECTOR PRINCIPAL S 

345 INSPECTOR SUPERIOR S 

346 INSPECTOR PRINCIPAL S 

347 INSPECTOR PRINCIPAL S 

348 REFERENT SUPERIOR M 

349 INSPECTOR SUPERIOR S 

350 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL MANAGEMENT AVARII-DISPECERAT 

351 ŞEF SERVICIU  S 

352 INSPECTOR SUPERIOR S 

353 INSPECTOR SUPERIOR S 

354 INSPECTOR SUPERIOR S 
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355 INSPECTOR SUPERIOR S 

356 REFERENT ASISTENT M 

357 INSPECTOR PRINCIPAL S 

358 INSPECTOR ASISTENT M 

359 INSPECTOR PRINCIPAL S 

SERVICIUL COORDONARE REGLEMENTARE 

INFRASTRUCTURĂ 

360 ŞEF SERVICIU  S 

361 INSPECTOR SUPERIOR S 

362 INSPECTOR SUPERIOR S 

363 INSPECTOR SUPERIOR S 

364 INSPECTOR SUPERIOR S 

365 INSPECTOR ASISTENT S 

366 INSPECTOR PRINCIPAL S 

367 INSPECTOR PRINCIPAL S 

368 INSPECTOR ASISTENT S 

369 INSPECTOR PRINCIPAL S 

370 INSPECTOR SUPERIOR S 

371 INSPECTOR PRINCIPAL S 

372 INSPECTOR ASISTENT S 

373 INSPECTOR PRINCIPAL S 

374 INSPECTOR SUPERIOR S 

375 INSPECTOR SUPERIOR S 

376 INSPECTOR SUPERIOR S 

377 INSPECTOR SUPERIOR S 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE ŞI INVESTIłII 
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378 DIRECTOR GENERAL  S 

DIRECłIA INVESTIłII  

379 DIRECTOR EXECUTIV  S 

380 DIRECTOR EXE. ADJ.  S 

SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIłII 

381 EXPERT  SUPERIOR S 

382 EXPERT  SUPERIOR S 

383 EXPERT PRINCIPAL S 

384 REFERENT SUPERIOR M 

385 EXPERT  SUPERIOR S 

386 EXPERT ASISTENT S 

387 EXPERT ASISTENT S 

388 EXPERT  SUPERIOR S 

389 EXPERT  SUPERIOR S 

390 EXPERT  SUPERIOR S 

391 EXPERT SUPERIOR S 

392 EXPERT SUPERIOR S 

393 EXPERT SUPERIOR S 

394 EXPERT ASISTENT S 

395 REF SPEC SUPERIOR SSD 

396 EXPERT ASISTENT S 

397 EXPERT SUPERIOR S 

398 EXPERT SUPERIOR S 

399 REF SPEC SUPERIOR SSD 

400 REF SPEC SUPERIOR SSD 

401 EXPERT ASISTENT S 
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402 EXPERT PRINCIPAL S 

403 EXPERT SUPERIOR S 

404 EXPERT ASISTENT S 

SERVICIUL CONSOLIDĂRI   

405 ŞEF SERVICIU  S 

406 EXPERT SUPERIOR S 

407 EXPERT SUPERIOR S 

408 EXPERT PRINCIPAL S 

409 EXPERT PRINCIPAL S 

410 EXPERT PRINCIPAL S 

411 EXPERT SUPERIOR S 

412 EXPERT ASISTENT S 

413 EXPERT PRINCIPAL S 

414 EXPERT SUPERIOR S 

SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 

415 ŞEF SERVICIU  S 

416 EXPERT SUPERIOR S 

417 EXPERT ASISTENT S 

418 EXPERT SUPERIOR S 

419 EXPERT SUPERIOR S 

420 EXPERT PRINCIPAL S 

421 EXPERT ASISTENT S 

422 EXPERT ASISTENT S 

DIRECłIA CULTURĂ,ÎNVĂłĂMÂNT,TURISM  

423 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL CULTURĂ   
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424 ŞEF SERVICIU  S 

425 CONSILIER SUPERIOR S 

426 CONSILIER SUPERIOR S 

427 CONSILIER PRINCIPAL S 

428 CONSILIER PRINCIPAL S 

429 CONSILIER ASISTENT S 

430 CONSILIER ASISTENT S 

431 CONSILIER PRINCIPAL S 

432 CONSILIER ASISTENT S 

433 CONSILIER ASISTENT S 

434 CONSILIER ASISTENT S 

435 CONSILIER ASISTENT S 

436 CONSILIER ASISTENT S 

437 CONSILIER SUPERIOR S 

SERVICIUL ÎNVĂłĂMÂNT   

438 ŞEF SERVICIU  S 

439 CONSILIER SUPERIOR S 

440 CONSILIER SUPERIOR S 

441 CONSILIER SUPERIOR S 

442 CONSILIER SUPERIOR S 

443 CONSILIER ASISTENT S 

444 CONSILIER ASISTENT S 

445 REF. SPEC SUPERIOR SSD 

446 CONSILIER SUPERIOR S 

447 CONSILIER PRINCIPAL S 

448 CONSILIER ASISTENT S 
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449 CONSILIER SUPERIOR S 

450 CONSILIER SUPERIOR S 

451 CONSILIER SUPERIOR S 

452 CONSILIER PRINCIPAL S 

453 CONSILIER SUPERIOR S 

454 CONSILIER SUPERIOR S 

455 CONSILIER SUPERIOR S 

456 CONSILIER SUPERIOR S 

457 CONSILIER SUPERIOR S 

458 CONSILIER SUPERIOR S 

459 CONSILIER PRINCIPAL S 

460 CONSILIER ASISTENT S 

461 CONSILIER PRINCIPAL S 

462 CONSILIER SUPERIOR S 

463 CONSILIER SUPERIOR S 

464 CONSILIER ASISTENT S 

SERVICIUL TURISM   

465 ŞEF SERVICIU  S 

466 EXPERT ASISTENT S 

467 EXPERT SUPERIOR S 

468 EXPERT SUPERIOR SSD 

468 REFERENT SUPERIOR M 

469 EXPERT PRINCIPAL S 

470 EXPERT ASISTENT M 

471 EXPERT ASISTENT S 

472 EXPERT ASISTENT S 
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473 INSP. SPEC 1 S 

474 INSP. SPEC 2 S 

475 INSP. SPEC IA S 

476 INSP. SPEC 1 S 

477 INSP. SPEC 2 S 

478 INSP. SPEC 1A S 

479 INSP. SPEC 1A S 

DIRECłIA MANAGEMENT PROGRAME ŞI URMĂRIRE 

CREDITE 

480 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL FINANłĂRI EXTERNE RAMBURSABILE 

481 ŞEF SERVICIU  S 

482 REFERENT SUPERIOR M 

483 EXPERT SUPERIOR S 

484 EXPERT SUPERIOR S 

485 EXPERT PRINCIPAL S 

486 EXPERT ASISTENT S 

487 EXPERT PRINCIPAL S 

488 EXPERT SUPERIOR S 

SERVICIUL FINANłĂRI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

489 ŞEF SERVICIU  S 

490 EXPERT SUPERIOR S 

491 EXPERT SUPERIOR S 

492 EXPERT SUPERIOR S 

493 EXPERT PRINCIPAL S 
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494 EXPERT ASISTENT S 

495 EXPERT SUPERIOR S 

496 EXPERT PRINCIPAL S 

497 INSP. SPEC. 1A S 

BIROUL MANAGEMENT PROIECTE CU FINANAłARE 

INTERNAłIONALĂ 

498 ŞEF BIROU  S 

499 EXPERT PRINCIPAL S 

500 EXPERT ASISTENT S 

501 EXPERT PRINCIPAL S 

502 INSP. SPEC. 1A S 

503 INSP. SPEC. 1A S 

504 INSP. SPEC. 1A S 

DIRECłIA GENERALĂ ECONOMICĂ  

505 DIRECTOR GENERAL  S 

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

506 ŞEF SERVICIU  S 

507 EXPERT SUPERIOR S 

508 EXPERT SUPERIOR S 

509 EXPERT SUPERIOR S 

510 EXPERT ASISTENT S 

511 EXPERT PRINCIPAL S 

512 EXPERT SUPERIOR S 

513 EXPERT PRINCIPAL S 

514 EXPERT SUPERIOR S 

515 EXPERT ASISTENT S 
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516 EXPERT SUPERIOR S 

DIRECłIA FINANCIAR CONTABILITATE  

517 DIRECTOR EXECUTIV  S 

518 DIRECTOR EXEC. ADJ. S 

SERVICIUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE 

519 ŞEF SERVICIU  S 

520 EXPERT SUPERIOR S 

521 EXPERT SUPERIOR S 

522 EXPERT SUPERIOR S 

523 EXPERT PRINCIPAL S 

524 EXPERT ASISTENT S 

525 EXPERT ASISTENT S 

526 EXPERT ASISTENT S 

527 REFERENT SUPERIOR M 

528 EXPERT PRINCIPAL S 

529 EXPERT PRINCIPAL S 

530 EXPERT SUPERIOR S 

531 INSP. SPEC. 1A S 

532 INSP. SPEC. 1A S 

533 CASIER  M 

534 INSP. SPEC 2 S 

535 INSP. SPEC 2 S 

536 INSP. SPEC 2 S 

SERVICIUL CONTABILITATE  

537 ŞEF SERVICIU S 

538 EXPERT SUPERIOR S 
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539 EXPERT PRINCIPAL S 

540 EXPERT PRINCIPAL S 

541 EXPERT ASISTENT S 

542 EXPERT PRINCIPAL S 

543 EXPERT PRINCIPAL S 

544 REFERENT SUPERIOR M 

545 EXPERT PRINCIPAL S 

546 REFERENT SUPERIOR M 

547 EXPERT ASISTENT S 

548 EXPERT ASISTENT S 

549 EXPERT ASISTENT S 

550 REFERENT SUPERIOR M 

551 EXPERT SUPERIOR S 

552 REFERENT SUPERIOR M 

553 EXPERT SUPERIOR S 

554 EXPERT SUPERIOR S 

555 EXPERT PRINCIPAL S 

556 EXPERT ASISTENT S 

SERVICIUL FINANCIAR INVESTIłII 

557 ŞEF SERVICIU  S 

558 EXPERT SUPERIOR S 

559 EXPERT SUPERIOR S 

560 EXPERT SUPERIOR S 

561 EXPERT ASISTENT S 

562 EXPERT ASISTENT S 

563 EXPERT ASISTENT S 
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564 EXPERT ASISTENT S 

565 REFERENT SUPERIOR M 

566 EXPERT SUPERIOR S 

567 EXPERT PRINCIPAL S 

568 EXPERT ASISTENT S 

569 REFERENT SUPERIOR M 

570 EXPERT SUPERIOR S 

571 EXPERT ASISTENT S 

572 EXPERT SUPERIOR S 

573 EXPERT ASISTENT S 

574 REFERENT 1A M 

DIRECłIA VENITURI   

575 DIRECTOR EXECUTIV  S 

576 DIRECTOR EXE.ADJ.  S 

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI CREANłE 

577 ŞEF SERVICIU  S 

578 EXPERT SUPERIOR S 

579 EXPERT SUPERIOR S 

580 EXPERT SUPERIOR S 

581 EXPERT PRINCIPAL S 

582 REFERENT SUPERIOR M 

583 EXPERT PRINCIPAL S 

584 EXPERT PRINCIPAL S 

585 REFERENT SUPERIOR M 

586 EXPERT SUPERIOR S 

587 REFERENT SUPERIOR M 
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588 EXPERT SUPERIOR S 

589 EXPERT PRINCIPAL S 

590 EXPERT ASISTENT S 

591 EXPERT ASISTENT S 

592 EXPERT ASISTENT S 

593 REFERENT ASISTENT M 

594 EXPERT SUPERIOR S 

595 EXPERT PRINCIPAL S 

596 REFERENT SUPERIOR M 

SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI ŞI TAXE 

597 ŞEF SERVICIU  S 

598 EXPERT SUPERIOR S 

599 EXPERT SUPERIOR S 

600 EXPERT SUPERIOR S 

601 EXPERT PRINCIPAL S 

602 EXPERT ASISTENT S 

603 REFERENT SUPERIOR M 

604 EXPERT SUPERIOR S 

605 EXPERT PRINCIPAL S 

606 EXPERT ASISTENT S 

607 REFERENT ASISTENT M 

608 EXPERT PRINCIPAL S 

609 EXPERT DEBUTANT S 

610 EXPERT ASISTENT S 

SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ 

611 ŞEF SERVICIU  S 
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612 EXPERT SUPERIOR S 

613 CONS. JUR. ASISTENT S 

614 CONS. JUR. PRINCIPAL S 

615 EXPERT ASISTENT S 

616 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

617 CONS. JUR. ASISTENT S 

618 CONS. JUR. ASISTENT S 

619 EXPERT PRINCIPAL S 

620 INSP. SPEC. 1A S 

BIROUL EXECUłIE BUGETARĂ VENITURI 

621 ŞEF BIROU  S 

622 EXPERT SUPERIOR S 

623 EXPERT ASISTENT S 

624 EXPERT SUPERIOR S 

625 EXPERT ASISTENT S 

626 REFERENT ASISTENT M 

627 EXPERT PRINCIPAL S 

DIRECłIA BUGET   

628 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL ELABORARE ŞI EXECUłIE BUGET 

629 ŞEF SERVICIU  S 

630 EXPERT SUPERIOR S 

631 EXPERT SUPERIOR S 

632 EXPERT SUPERIOR S 

633 EXPERT PRINCIPAL S 

634 EXPERT PRINCIPAL S 
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635 EXPERT SUPERIOR S 

636 EXPERT ASISTENT S 

637 EXPERT PRINCIPAL S 

SERVICIUL RAPORTARE EXECUłIE BUGET 

638 ŞEF SERVICIU  S 

639 EXPERT PRINCIPAL S 

640 EXPERT PRINCIPAL S 

641 EXPERT SUPERIOR S 

642 EXPERT SUPERIOR S 

643 EXPERT PRINCIPAL S 

644 EXPERT PRINCIPAL S 

645 EXPERT ASISTENT S 

BIROUL BUGET PMB   

646 ŞEF BIROU   

647 EXPERT SUPERIOR S 

648 EXPERT ASISTENT S 

649 EXPERT SUPERIOR S 

650 EXPERT PRINCIPAL S 

651 EXPERT ASISTENT S 

DIRECłIA TEHNICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ  

652 DIRECTOR  S 

653 DIRECTOR ADJ  S 

SERVICIUL TEHNIC-ADMINISTRATIV 

654 ŞEF SERVICIU  S 

655 REFERENT 2 M 

656 REFERENT 1A M 
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657 INSP. SPEC. 1A S 

658 INSP. SPEC 2 S 

659 INSP. SPEC 2 S 

660 INSP. SPEC 1A S 

661 INSP. SPEC 2 S 

662 INSP. SPEC 1 S 

663 INSP. SPEC 1A S 

664 REFERENT 1A M 

665 INSP. SPEC 2 S 

666 MAGAZINER  M 

667 MUNCITOR electrician I 

668 MUNCITOR electrician I 

669 MUNCITOR fochist I 

670 MUNCITOR fochist I 

671 MUNCITOR fochist I 

672 MUNCITOR fochist I 

673 MUNCITOR fochist I 

674 MUNCITOR fochist I 

675 MUNCITOR fochist III 

676 MUNCITOR fochist III 

677 MUNCITOR instalator III 

678 MUNCITOR lăcăt. mec. III 

679 MUNCITOR lăcăt. mec III 

680 MUNCITOR lăcăt. mec I 

681 MUNCITOR op. xeros I 

682 MUNCITOR op. xeros I 
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683 MUNCITOR tâmplar I 

684 MUNCITOR tâmplar I 

685 MUNCITOR telefonist III 

686 MUNCITOR telefonist III 

687 MUNCITOR telefonist III 

688 BUFETIER   

689 BUFETIER   

SERVICIUL PARC AUTO ŞI POŞTĂ  

690 ŞEF SERVICIU  S 

691 INSP. SPEC 2 S 

692 REFERENT 1A M 

693 REFERENT 1A M 

694 REFERENT 2 M 

695 INSP. SPEC 1A S 

696 INSP. SPEC 2 S 

697 REFERENT 1A M 

698 REFERENT 1A M 

699 REFERENT 1 M 

700 REFERENT 1A M 

701 CURIER   

702 CURIER   

703 CURIER   

704 CURIER   

705 PORTAR   

706 PORTAR   

707 ŞOFER I  
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708 ŞOFER I  

709 ŞOFER I  

710 ŞOFER I  

711 ŞOFER I  

712 ŞOFER I  

713 ŞOFER I  

714 ŞOFER I  

715 ŞOFER I  

716 ŞOFER I  

717 ŞOFER I  

718 ŞOFER I  

719 ŞOFER I  

720 ŞOFER I  

721 ŞOFER I  

722 ŞOFER I  

723 ŞOFER I  

724 ŞOFER I  

725 ŞOFER I  

726 ŞOFER I  

727 ŞOFER I  

728 ŞOFER I  

729 ŞOFER I  

730 ŞOFER I  

731 ŞOFER I  

732 ŞOFER I  

733 ŞOFER I  
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734 ŞOFER I  

735 POMPIER   

736 POMPIER   

737 POMPIER   

738 POMPIER   

739 POMPIER   

740 POMPIER   

740 POMPIER   

742 POMPIER   

743 POMPIER   

744 POMPIER   

745 POMPIER   

DIRECłIA GENERALĂ ACHIZIłII  

746 DIRECTOR GENERAL  S 

DIRECłIA PROCEDURI ACHIZIłII  

747 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL ACHIZIłII INTERNE  

748 ŞEF SERVICIU  S 

749 EXPERT SUPERIOR S 

750 EXPERT SUPERIOR S 

751 EXPERT PRINCIPAL S 

752 EXPERT PRINCIPAL S 

753 REFERENT SUPERIOR M 

754 EXPERT ASISTENT S 

755 REFERENT ASISTENT M 

756 EXPERT ASISTENT S 
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757 EXPERT ASISTENT S 

758 EXPERT PRINCIPAL S 

759 REFERENT ASISTENT M 

760 EXPERT PRINCIPAL S 

761 EXPERT ASISTENT S 

762 INSP. SPEC. IA S 

763 INSP. SPEC. IA S 

SERVICIUL MONITORIZARE ACHIZIłII EXTERNE 

764 ŞEF SERVICIU  S 

765 EXPERT PRINCIPAL S 

766 EXPERT PRINCIPAL S 

767 EXPERT ASISTENT S 

768 EXPERT ASISTENT S 

769 EXPERT SUPERIOR S 

770 EXPERT ASISTENT S 

771 INSP. SPEC. IA S 

772 INSP. SPEC. 2 S 

DIRECłIA CONTRACTE   

773 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE-REGISTRU 

UNIC 

774 ŞEF SERVICIU  S 

775 EXPERT SUPERIOR S 

776 EXPERT SUPERIOR S 

777 EXPERT SUPERIOR S 

778 EXPERT ASISTENT S 
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779 EXPERT ASISTENT S 

780 EXPERT SUPERIOR S 

781 EXPERT PRINCIPAL S 

782 EXPERT ASISTENT S 

783 EXPERT ASISTENT S 

784 INSP. SPEC. IA S 

SERVICIUL CONCESIONĂRI  

785 ŞEF SERVICIU  S 

786 EXPERT SUPERIOR S 

787 EXPERT SUPERIOR S 

788 EXPERT SUPERIOR S 

789 EXPERT PRINCIPAL S 

790 EXPERT ASISTENT S 

791 EXPERT ASISTENT S 

792 EXPERT SUPERIOR S 

793 EXPERT SUPERIOR S 

794 EXPERT PRINCIPAL S 

795 INSP. SPEC. 2 S 

796 INSP. SPEC. IA S 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ 

797 ARHITECT ŞEF 

(DIRECTOR GENERAL) 

S 

DIRECłIA URBANISM  

798 DIRECTOR EXECUTIV  S 

799 DIRECTOR EXE.ADJ.  S 

SERVICIUL DE URBANISM  
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800 ŞEF SERVICIU  S 

801 EXPERT SUPERIOR S 

802 EXPERT SUPERIOR S 

803 EXPERT SUPERIOR S 

804 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

805 EXPERT PRINCIPAL S 

806 EXPERT PRINCIPAL S 

807 EXPERT SUPERIOR S 

SERVICIUL DE AUTORIZARE   

808 ŞEF SERVICIU  S 

809 EXPERT SUPERIOR S 

810 EXPERT SUPERIOR S 

811 EXPERT SUPERIOR S 

812 EXPERT SUPERIOR S 

813 EXPERT SUPERIOR S 

814 EXPERT SUPERIOR S 

815 REFERENT SUPERIOR M 

816 EXPERT SUPERIOR S 

817 EXPERT PRINCIPAL S 

818 EXPERT ASISTENT S 

819 EXPERT SUPERIOR S 

820 EXPERT SUPERIOR M 

821 EXPERT SUPERIOR S 

822 EXPERT SUPERIOR S 

823 REFERENT SUPERIOR M 

824 EXPERT PRINCIPAL S 
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825 EXPERT SUPERIOR S 

826 EXPERT ASISTENT S 

827 EXPERT PRINCIPAL S 

SERVICIUL PROIECTE URBANE  

828 ŞEF SERVICIU  S 

829 EXPERT SUPERIOR S 

830 EXPERT SUPERIOR S 

831 EXPERT SUPERIOR S 

832 EXPERT ASISTENT S 

833 EXPERT SUPERIOR S 

834 EXPERT ASISTENT S 

835 EXPERT PRINCIPAL S 

836 EXPERT ASISTENT S 

837 EXPERT SUPERIOR S 

838 EXPERT SUPERIOR S 

839 INSP. SPEC. 1A S 

DIRECłIA PATRIMONIU   

840 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL EVIDENłĂ FOND IMOBILIAR DE STAT 

841 ŞEF SERVICIU  S 

842 EXPERT ASISTENT S 

843 REFERENT SUPERIOR M 

844 REFERENT SUPERIOR M 

845 EXPERT SUPERIOR S 

846 EXPERT PRINCIPAL S 

847 REFERENT SUPERIOR M 



58 
 

848 EXPERT SUPERIOR S 

849 EXPERT SUPERIOR S 

850 EXPERT SUPERIOR S 

851 EXPERT PRINCIPAL S 

852 EXPERT ASISTENT S 

853 EXPERT PRINCIPAL S 

854 INSP. SPEC. 1A S 

855 INSP. SPEC. 1A S 

SERVICIUL EVIDENłĂ DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 

856 ŞEF SERVICIU  S 

857 EXPERT SUPERIOR S 

858 EXPERT SUPERIOR S 

859 EXPERT SUPERIOR S 

860 EXPERT SUPERIOR S 

861 EXPERT SUPERIOR S 

862 EXPERT PRINCIPAL S 

863 EXPERT ASISTENT S 

864 EXPERT ASISTENT S 

865 EXPERT PRINCIPAL S 

866 REFERENT SUPERIOR M 

867 EXPERT SUPERIOR S 

868 EXPERT SUPERIOR S 

869 EXPERT SUPERIOR S 

870 EXPERT ASISTENT S 

871 EXPERT SUPERIOR S 

872 EXPERT SUPERIOR S 
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873 EXPERT SUPERIOR S 

874 EXPERT ASISTENT S 

875 REFERENT SUPERIOR M 

876 EXPERT PRINCIPAL S 

877 INSP. SPEC. 1A S 

SERVICIUL CADASTRU   

878 ŞEF SERVICIU  S 

879 EXPERT SUPERIOR S 

880 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

881 EXPERT SUPERIOR M 

882 EXPERT SUPERIOR S 

883 EXPERT SUPERIOR S 

884 EXPERT SUPERIOR S 

885 EXPERT SUPERIOR S 

886 EXPERT ASISTENT S 

887 EXPERT ASISTENT S 

888 REFERENT SUPERIOR M 

889 REFERENT SUPERIOR M 

890 REFERENT SUPERIOR M 

891 EXPERT PRINCIPAL S 

892 EXPERT PRINCIPAL S 

893 REFERENT ASISTENT M 

894 EXPERT SUPERIOR S 

895 EXPERT SUPERIOR S 

896 EXPERT SUPERIOR S 

SERVICIUL NOMENCLATURĂ STRADALĂ  
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897 ŞEF SERVICIU  S 

898 EXPERT SUPERIOR S 

899 EXPERT SUPERIOR S 

900 EXPERT SUPERIOR S 

901 EXPERT SUPERIOR S 

902 EXPERT SUPERIOR S 

903 EXPERT ASISTENT S 

904 REFERENT SUPERIOR M 

905 EXPERT PRINCIPAL S 

906 EXPERT PRINCIPAL S 

907 EXPERT PRINCIPAL M 

908 REFERENT SUPERIOR M 

909 EXPERT ASISTENT S 

910 EXPERT ASISTENT S 

911 EXPERT ASISTENT S 

912 EXPERT ASISTENT S 

913 INSP. SPEC. 1A S 

DIRECłIA SPAłIU LOCATIV ŞI CU ALTĂ DESTINAłIE 

914 DIRECTOR  S 

SERVICIUL TEHNIC   

915 ŞEF SERVICIU  S 

916 INSP. SPEC. 1A S 

917 INSP. SPEC. 1A S 

918 INSP. SPEC. 1A S 

918 INSP. SPEC. 1A S 

920 INSP. SPEC. 1A S 
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921 INSP. SPEC. 1A S 

922 INSP. SPEC. 1A S 

923 INSP. SPEC. 1A S 

924 REFERENT 1A M 

925 REFERENT 1A M 

926 REFERENT 1A M 

927 REFERENT 1A M 

928 REFERENT 1A M 

929 REFERENT 1A M 

SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV ŞI CU 

ALTĂ DESTINAłIE 

930 ŞEF SERVICIU  S 

931 INSP. SPEC. 1A S 

932 INSP. SPEC. 1A S 

933 INSP. SPEC. 1A S 

934 INSP. SPEC. 1A S 

935 INSP. SPEC. 1A S 

936 INSP. SPEC. 1A S 

937 INSP. SPEC. 1A S 

938 INSP. SPEC. 1A S 

939 INSP. SPEC. 1A S 

940 REFERENT 1A M 

941 REFERENT 1A M 

942 REFERENT 1A M 

943 REFERENT 1A M 

944 REFERENT 1A M 
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DIRECłIA DE MEDIU   

945 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂłII MEDIULUI 

946 ŞEF SERVICIU  S 

947 INSPECTOR SUPERIOR S 

948 INSPECTOR SUPERIOR S 

949 INSPECTOR SUPERIOR S 

950 INSPECTOR SUPERIOR S 

951 INSPECTOR SUPERIOR S 

952 INSPECTOR SUPERIOR S 

953 REFERENT SUPERIOR M 

954 INSPECTOR SUPERIOR S 

955 INSPECTOR ASISTENT S 

956 INSPECTOR ASISTENT S 

957 INSPECTOR PRINCIPAL S 

958 REFERENT SUPERIOR M 

959 INSPECTOR ASISTENT S 

960 REFERENT SUPERIOR M 

SERVICIUL AVIZE ŞI ACORDURI  

961 ŞEF SERVICIU  S 

962 INSPECTOR SUPERIOR S 

963 INSPECTOR SUPERIOR S 

964 REF. SPEC SUPERIOR SSD 

965 INSPECTOR SUPERIOR S 

966 INSPECTOR PRINCIPAL S 

967 INSPECTOR SUPERIOR S 
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968 INSP. SPEC. 1A S 

969 INSP. SPEC. 1A S 

970 INSP. SPEC. 1A S 

SERVICIUL EDUCAłIE ECO-CIVICĂ ŞI FONDURI 

EUROPENE 

971 ŞEF SERVICIU  S 

972 INSPECTOR PRINCIPAL S 

973 INSPECTOR ASISTENT S 

974 REFERENT ASISTENT M 

975 INSPECTOR SUPERIOR S 

976 INSPECTOR ASISTENT S 

977 INSPECTOR ASISTENT S 

978 INSPECTOR SUPERIOR S 

979 INSP. SPEC. 1A S 

BIROUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTULUI - ISPA 

980 ŞEF BIROU  S 

981 INSPECTOR SUPERIOR S 

982 INSPECTOR SUPERIOR S 

983 INSPECTOR 1A S 

984 INSPECTOR SUPERIOR S 

985 INSPECTOR 1A S 

986 INSPECTOR SUPERIOR S 

987 INSPECTOR SUPERIOR S 

988 INSPECTOR ASISTENT S 

989 INSPECTOR PRINCIPAL S 
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990 INSPECTOR SUPERIOR S 

991 INSPECTOR 1A S 

992 INSPECTOR SUPERIOR S 

993 INSPECTOR SUPERIOR S 

994 INSPECTOR 1A S 

995 CONS. JUR ASISTENT S 

996 INSPECTOR SUPERIOR S 

DIRECłIA AFACERI EXTERNE ŞI PROTOCOL 

997 DIRECTOR EXECUTIV  S 

998 DIRECTOR EXE. ADJ.  S 

SERVICIUL COOPERARE INTERNAłIONALĂ 

999 ŞEF SERVICIU  S 

1000 CONSILIER ASISTENT  

1001 CONSILIER SUPERIOR S 

1002 CONSILIER ASISTENT S 

1003 CONSILIER ASISTENT S 

1004 CONSILIER ASISTENT S 

1005 CONSILIER PRINCIPAL S 

1006 CONSILIER SUPERIOR S 

1007 CONSILIER SUPERIOR S 

1008 INSP. SPEC. 1A S 

1009 INSP. SPEC. 1A S 

SERVICIUL PROGRAME INTERNAłIONALE  

S 1010 ŞEF SERVICIU  

1011 CONSILIER ASISTENT S 

1012 CONSILIER SUPERIOR S 
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1013 CONSILIER ASISTENT S 

1014 CONSILIER SUPERIOR S 

1015 CONSILIER ASISTENT S 

1016 CONSILIER PRINCIPAL S 

1017 CONSILIER SUPERIOR S 

1018 REFERENT IA M 

1019 INSP. SPEC IA S 

SERVICIUL PROTOCOL   

1020 ŞEF SERVICIU  S 

1021 INSP. SPEC IA S 

1022 INSP. SPEC IA S 

1023 INSP. SPEC IA S 

1024 INSP. SPEC IA S 

1025 REFERENT IA M 

1026 REFERENT 1 M 

1027 INSP. SPEC IA S 

1028 INSP. SPEC IA S 

DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

1029 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL ORGANIZARE ŞI SECURITATEA MUNCII 

1030 ŞEF SERVICIU  S 

1031 EXPERT SUPERIOR S 

1032 EXPERT SUPERIOR s 

1033 EXPERT PRINCIPAL S 

1034 EXPERT PRINCIPAL S 

1035 EXPERT PRINCIPAL S 
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1036 REFERENT SUPERIOR M 

1037 INSP. SPEC IA S 

SERVICIUL EVIDENłĂ PERSONAL 

1038 ŞEF SERVICIU  S 

1039 EXPERT SUPERIOR S 

1040 EXPERT PRINCIPAL S 

1041 REFERENT SUPERIOR M 

1042 EXPERT SUPERIOR S 

1043 REFERENT SUPERIOR M 

1044 REFERENT SUPERIOR M 

1045 INSP. SPEC IA S 

1046 EXPERT PRINCIPAL S 

SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUłII PUBLICE 

1047 ŞEF SERVICIU  S 

1048 EXPERT SUPERIOR S 

1049 EXPERT SUPERIOR S 

1050 EXPERT ASISTENT S 

1051 REFERENT SUPERIOR M 

1052 EXPERT PRINCIPAL S 

1053 EXPERT SUPERIOR S 

1054 REFERENT SUPERIOR M 

1055 INSP. SPEC 1A S 

DIRECłIA DE AUDIT   

1056 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU 

APARATUL DE SPECIALITATE 
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1057 ŞEF SERVICIU  S 

1058 INSPECTOR ASISTENT S 

1059 AUDITOR SUPERIOR S 

1060 AUDITOR SUPERIOR S 

1061 AUDITOR SUPERIOR S 

1062 AUDITOR SUPERIOR S 

1063 AUDITOR PRINCIPAL S 

1064 AUDITOR PRINCIPAL S 

1065 AUDITOR ASISTENT S 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU 

INSTITUłII ŞI SERVICII PUBLICE 

1066 ŞEF SERVICIU  S 

1067 AUDITOR SUPERIOR S 

1068 AUDITOR SUPERIOR S 

1069 AUDITOR SUPERIOR S 

1070 AUDITOR SUPERIOR S 

1071 AUDITOR SUPERIOR S 

1072 AUDITOR PRINCIPAL S 

1073 AUDITOR SUPERIOR S 

7074 AUDITOR SUPERIOR S 

1075 AUDITOR PRINCIPAL S 

1076 AUDITOR ASISTENT S 

1077 AUDITOR ASISTENT S 

DIRECłIA INSPECłIE ŞI CONTROL GENERAL 

1078 DIRECTOR EXECUTIV  S 

1079 DIRECTOR EXE. ADJ.  S 
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1080 DIRECTOR EXE. ADJ  S 

1081 DIRECTOR EXE. ADJ  S 

SERVICIUL DESFIINłĂRI CONSTRUCłII ILEGALE 

1082 ŞEF SERVICIU   

1083 INSPECTOR SUPERIOR S 

1084 INSPECTOR SUPERIOR S 

1085 INSPECTOR SUPERIOR S 

1086 INSPECTOR SUPERIOR S 

1087 INSPECTOR SUPERIOR S 

1088 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1089 INSPECTOR SUPERIOR S 

1090 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1091 REFERENT SUPERIOR M 

1092 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1093 INSPECTOR ASISTENT S 

1094 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCłII 

1095 ŞEF SERVICIU   

1096 INSPECTOR SUPERIOR S 

1097 INSPECTOR SUPERIOR S 

1098 INSPECTOR SUPERIOR S 

1099 INSPECTOR SUPERIOR S 

1100 INSPECTOR ASISTENT S 

1101 INSPECTOR SUPERIOR S 

1102 INSPECTOR SUPERIOR S 

1103 INSPECTOR SUPERIOR S 
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1104 INSPECTOR SUPERIOR S 

1105 INSPECTOR SUPERIOR S 

1106 INSPECTOR SUPERIOR S 

1107 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1108 INSPECTOR SUPERIOR S 

1109 INSPECTOR SUPERIOR S 

1110 INSPECTOR SUPERIOR S 

1111 INSPECTOR SUPERIOR S 

1112 INSPECTOR ASISTENT S 

1113 RERERENT SUPERIOR M 

1114 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

1115 INSPECTOR ASISTENT S 

1116 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ŞI 

PUBLICITATE 

1117 ŞEF SERVICIU  S 

1118 INSPECTOR SUPERIOR S 

1119 INSPECTOR SUPERIOR S 

1120 INSPECTOR SUPERIOR S 

1121 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1122 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1123 INSPECTOR ASISTENT S 

1124 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1125 INSPECTOR SUPERIOR S 

1126 INSPECTOR SUPERIOR S 

1127 INSPECTOR SUPERIOR S 
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1128 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1129 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1130 INSPECTOR ASISTENT S 

1131 INSPECTOR ASISTENT S 

1132 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

1133 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

1134 IREFERENT SUPERIOR M 

1135 INSPECTOR SUPERIOR S 

1136 INSPECTOR SUPERIOR S 

1137 INSPECTOR SUPERIOR S 

1138 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1139 INSPECTOR ASISTENT S 

1140 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL TEHNIC ŞI LOGISTIC  

1141 ŞEF SERVICIU  S 

1142 INSPECTOR SUPERIOR S 

1143 INSPECTOR SUPERIOR S 

1144 INSPECTOR SUPERIOR S 

1145 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1146 INSPECTOR SUPERIOR S 

1147 INSP. SPEC IA S 

1148 INSP. SPEC IA S 

1149 REFERENT IA M 

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL  

1150 ŞEF SERVICIU  S 

1151 INSPECTOR SUPERIOR S 
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1152 INSPECTOR SUPERIOR S 

1153 INSPECTOR SUPERIOR S 

1154 INSPECTOR SUPERIOR S 

1155 INSPECTOR SUPERIOR S 

1156 INSPECTOR SUPERIOR S 

1157 INSPECTOR ASISTENT S 

1158 INSPECTOR ASISTENT S 

1159 INSPECTOR SUPERIOR S 

1160 INSP. SPEC 1 S 

SERVICIUL CONTROL DOMENIUL PUBLIC  

1161 ŞEF SERVICIU  S 

1162 INSPECTOR SUPERIOR S 

1163 INSPECTOR ASISTENT S 

1164 INSPECTOR SUPERIOR S 

1165 INSPECTOR SUPERIOR S 

1166 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1167 INSPECTOR ASISTENT S 

1168 INSPECTOR SUPERIOR S 

1169 REFERENT SUPERIOR M 

1170 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL SPAłII CONTRACTE  

1171 ŞEF SERVICIU  S 

1172 INSPECTOR SUPERIOR S 

1173 INSPECTOR SUPERIOR S 

1174 INSPECTOR SUPERIOR S 

1175 REFERENT SUPERIOR M 
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1176 REFERENT SUPERIOR M 

1177 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1178 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1179 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI, UTILITĂłI 

PUBLICE 

1180 ŞEF SERVICIU  S 

1181 INSPECTOR SUPERIOR S 

1182 INSPECTOR SUPERIOR S 

1183 INSPECTOR SUPERIOR S 

1184 INSPECTOR SUPERIOR S 

1185 INSPECTOR SUPERIOR S 

1186 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1187 INSPECTOR ASISTENT S 

1188 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ŞI PROTECłIA 

MEDIULUI 

1189 ŞEF SERVICIU  S 

1190 INSPECTOR SUPERIOR S 

1191 INSPECTOR ASISTENT S 

1192 INSPECTOR SUPERIOR S 

1193 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1194 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1195 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1196 INSPECTOR SUPERIOR S 

1197 INSPECTOR SUPERIOR S 
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1198 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1199 INSPECTOR SUPERIOR S 

SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE  

1200 ŞEF SERVICIU  S 

1201 INSPECTOR SUPERIOR S 

1202 INSPECTOR SUPERIOR S 

1203 INSPECTOR SUPERIOR S 

1204 INSPECTOR SUPERIOR S 

1205 INSPECTOR ASISTENT S 

1206 INSPECTOR SUPERIOR S 

1207 INSPECTOR PRINCIPAL S 

1208 INSPECTOR ASISTENT S 

1209 INSPECTOR SUPERIOR S 

BIROUL PREVENIREA ACTELOR DE CORUPłIE 

1210 ŞEF BIROU  S 

1211 INSPECTOR SUPERIOR S 

1213 INSPECTOR SUPERIOR S 

1214 INSPECTOR SUPERIOR S 

1215 INSPECTOR PRINCIPAL S 

DIRECłIA JURIDICĂ   

1216 DIRECTOR EXECUTIV  S 

1217 DIRECTOR EXE. ADJ.  S 

1218 DIRECTOR EXE. ADJ  S 

SERVICIUL ANALIZĂ ŞI SOLUłIONARE 

CONTESTAłII LEGEA NR: 10/2001 

1219 ŞEF SERVICIU  S 
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1220 CONS. JUR. SUPERIOR S 

1221 REFERENT PRINCIPAL M 

1222 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1223 CONS. JUR ASISTENT S 

1224 CONS. JUR ASISTENT S 

1225 CONS. JUR ASISTENT S 

1226 CONSILIER ASISTENT S 

1227 CONS. JUR ASISTENT S 

1228 CONS. JUR ASISTENT S 

1229 CONS. JUR ASISTENT S 

1230 CONS. JUR SUPERIOR S 

1231 CONS. JUR ASISTENT S 

1232 CONS. JUR SUPERIOR S 

1233 CONS. JUR ASISTENT S 

1234 CONS. JUR ASISTENT S 

SERVICIUL EVIDENłĂ, ANALIZĂ ŞI SOLUłIONARE 

NOTIFICĂRI LEGEA NR: 10/2001 

1235 ŞEF SERVICIU  S 

1236 CONS. JUR SUPERIOR S 

1237 CONS. JUR SUPERIOR S 

1238 CONS. JUR SUPERIOR S 

1239 CONS. JUR ASISTENT S 

1240 CONS. JUR ASISTENT S 

1241 CONS. JUR ASISTENT S 

1242 CONS. JUR ASISTENT S 

1243 CONS. JUR ASISTENT S 
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1244 REFERENT SUPERIOR M 

1245 CONS. JUR ASISTENT S 

1246 CONS. JUR ASISTENT S 

1247 CONSILIER ASISTENT S 

1248 CONSILIER ASISTENT S 

1249 CONS. JUR ASISTENT S 

1250 CONS. JUR ASISTENT S 

1251 REFERENT SUPERIOR M 

1252 REFERENT PRINCIPAL M 

1253 CONS. JUR SUPERIOR S 

1254 CONS. JUR PRINCIPAL S 

SERVICIUL GESTIONARE ÎNSCRISURI ŞI 

DOCUMENTE 

1255 ŞEF SERVICIU  S 

1256 REFERENT SUPERIOR M 

1257 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

1258 REFERENT ASISTENT M 

1259 REFERENT SUPERIOR M 

1260 REFERENT ASISTENT M 

1261 REFERENT SUPERIOR M 

1262 REFERENT SUPERIOR M 

1263 REFERENT SUPERIOR M 

SERVICIUL ANALIZĂ ŞI SOLUłIONARE PETIłII 

LEGILE PROPRIETĂłII 

1264 ŞEF SERVICIU  S 

1265 REFERENT SUPERIOR M 
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1266 CONS. JUR ASISTENT S 

1267 CONS. JUR ASISTENT S 

1268 CONSILIER SUPERIOR S 

1269 CONS. JUR SUPERIOR S 

1270 CONS. JUR ASISTENT S 

1271 INSP. SPEC. 1A S 

SERVICIUL INSTANłE CIVILE ŞI CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

1272 ŞEF SERVICIU  S 

1273 CONS. JUR SUPERIOR S 

1274 CONS. JUR SUPERIOR S 

1275 CONS. JUR SUPERIOR S 

1276 REFERENT SUPERIOR M 

1277 CONS. JUR SUPERIOR S 

1278 CONSILIER PRINCIPAL S 

1279 CONS. JUR SUPERIOR S 

1280 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1281 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1282 CONS. JUR ASISTENT S 

1283 CONS. JUR ASISTENT S 

1284 CONS. JUR ASISTENT S 

1285 CONS. JUR SUPERIOR S 

1286 CONS. JUR SUPERIOR S 

1287 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1288 CONS. JUR SUPERIOR S 

1289 CONS. JUR PRINCIPAL  S 
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1290 CONS. JUR ASISTENT S 

1291 REFERENT SUPERIOR M 

1292 CONS. JUR SUPERIOR S 

1293 CONS. JUR SUPERIOR S 

1294 CONS. JUR ASISTENT S 

1295 CONS. JUR ASISTENT S 

1296 REFERENT SUPERIOR M 

1297 CONSILIER ASISTENT S 

1298 CONS. JUR ASISTENT S 

1299 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1300 CONS. JUR ASISTENT S 

1301 REFERENT SUPERIOR M 

1302 CONSILIER ASISTENT S 

1303 REF. SPEC. SUPERIOR SSD 

1304 CONSILIER SUPERIOR S 

1305 CONS. JUR ASISTENT S 

1306 CONS. JUR SUPERIOR S 

1307 INSP.SPEC. 1A S 

BIROUL CAUZE COMERCIALE  

1308 ŞEF BIROU  S 

1309 CONS. JUR SUPERIOR S 

1310 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1311 CONS. JUR ASISTENT S 

1312 CONS. JUR ASISTENT S 

1313 CONS. JUR ASISTENT S 

1314 INSP:SPEC. IA S 



78 
 

BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE  

1315 ŞEF BIROU  S 

1316 CONS. JUR SUPERIOR S 

1317 CONS. JUR ASISTENT S 

1318 CONS. JUR ASISTENT  S 

1319 REFERENT ASISTENT M 

1320 CONS. JUR ASISTENT S 

1321 CONS. JUR ASISTENT S 

SERVICIUL LEGISLAłIE   

1322 ŞEF SERVICIU  S 

1323 CONS. JUR SUPERIOR S 

1324 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1325 CONS. JUR DEBUTANT S 

1326 CONS. JUR PRINCIPAL S 

1327 REFERENT SUPERIOR M 

1328 CONS. JUR ASISTENT S 

1329 CONS. JUR ASISTENT S 

DIRECłIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE 

1330 DIRECTOR EXECUTIV  S 

SERVICIUL ELABORARE ŞI PLANIFICARE POLITICI 

PUBLICE 

1331 ŞEF SERVICIU  S 

1332 CONSILIER SUPERIOR M 

1333 CONSILIER SUPERIOR S 

1334 REFERENT SUPERIOR M 

1335 CONSILIER ASISTENT S 
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1336 CONSILIER PRINCIPAL S 

1337 CONSILIER PRINCIPAL S 

1338 CONSILIER ASISTENT S 

SERVICIUL PROGNOZĂ ŞI RELAłIA CU 

SOCIETATEA CIVILĂ 

1339 ŞEF SERVICIU  S 

1340 CONSILIER SUPERIOR S 

1341 CONSILIER ASISTENT S 

1342 CONSILIER SUPERIOR S 

1343 CONSILIER SUPERIOR S 

1344 CONSILIER SUPERIOR S 

1345 CONSILIER PRINCIPAL S 

1346 CONSILIER PRINCIPAL S 

SERVICIUL RELAłII INTERINSTITUłIONALE ŞI 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

1347 ŞEF SERVICIU  S 

1348 CONSILIER SUPERIOR S 

1349 CONSILIER SUPERIOR S 

1350 CONSILIER SUPERIOR S 

1351 CONSILIER SUPERIOR S 

1352 CONSILIER ASISTENT S 

1353 CONSILIER PRINCIPAL S 

1354 REFERENT SUPERIOR M 

 



80 
 

Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 104/2010 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şl FUNCłIONARE 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłIIGENERALE 

 

 Art. 1 Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi 

funcŃionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei, 

a numărului de posturi, a statului de funcŃii ale aparatului de 

specialitate şi a regulamentului de organizare şi funcŃionare. 

 Art. 2 Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al 

Municipiului Bucureşti, împreună cu aparatul de specialitate 

constituie o structură funcŃională cu activitate permanentă, 

denumită Primăria Municipiului Bucureşti care aduce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului General a! Municipiului Bucureşti 

si dispoziŃiile Primarului General, soluŃionând problemele curente 

ale colectivităŃii locale. 

 Art. 3 Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăŃilor 

fundamentale ale cetăŃenilor, a prevederilor ConstituŃiei, precum 

şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanŃelor Guvernului, a hotărârilor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; dispune măsurile 
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necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 

instrucŃiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalŃi 

conducători ai autorităŃilor administraŃiei publice centrale, ale 

prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

 Art. 4 Primarul General coordonează realizarea serviciilor 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti prestate prin 

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul 

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 

de interes local. 

 Art. 5 Primarul îndeplineşte o funcŃie de autoritate publică 

 Art. 6 Primarul General răspunde de buna funcŃionare a 

administraŃiei publice a Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii. 

 Art. 7 Primarul General reprezintă Municipiul Bucureşti în 

relaŃiile cu alte autorităŃi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române sau străine, precum şi în justiŃie. 

 Art. 8 În relaŃiile dintre Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti ca autoritate deliberativă şi Primarul General, ca 

autoritate executivă nu există raporturi de subordonare. 

 Art. 9 Între Prefectul Municipiului Bucureşti, în calitate de 

reprezentant Guvernului, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti şi Primarul General nu există raporturi de subordonare. 

 Art. 10 (1) Aparatul de specialitate al Primarului General 

exercită atribuŃii ce decurg din administrarea creanŃelor proprii 

conform legii, ca organ fiscal. 
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(2) Modul de administrare a veniturilor, definit conform art. 1 (3) 

din Codul de Procedură Fiscală, va fi de stabilit prin norme 

interne aprobate de Primarul General. 

 Art. 11 Aparatul de specialitate al primarului este structurat 

pe compartimente funcŃionale, în condiŃiile legii. Aparatul de 

specialitate este compus din funcŃionari publici şi personal 

contractual. 

 Art. 12 Regimul general al raporturilor juridice dintre 

funcŃionarii publici şi Primăria Municipiului Bucureşti este 

reglementată de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată. 

 Art. 13 Personalul care efeczuează activităŃi de 

secretariaqt, administrative, protocol, gospodărire, întreŃinere-

reparaŃii şi de deservire, este angajat cu contract individual de 

muncă. Persoanele care ocupă aceste funcŃii nu au calitatea de 

funcŃionar public şi li se aplică legislaŃia muncii. 

 Art. 14 Normele de conduită profesională a funcŃionarilor 

publici şi personalului contractual sunt reglementate de legislaŃie 

specifică şi sunt obligatorii pentru toŃi salariaŃii din cadrul 

aparatului de specialitate ai Primarului General. 

 Art. 15 DispoziŃiile prezentului Regulament se aplică 

funcŃionarilor publici şi personalului cu contract individual de 

muncă, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 16 Primarul General îndeplineşte atribuŃii referitoare la 

relaŃia cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
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 Art. 17 În exercitarea atribuŃiilor prevăzute la art. 16, 

Primarul General: 

a) Prezintă Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în 

primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităŃii administrativ-teritoriale; 

b) Prezintă, la solicitarea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, alte rapoarte, informări sau orice documente solicitate 

de acesta; 

c) Elaborează proiecte de strategii privind starea economică, 

socială cât şi de mediu a unităŃii administrativ-teritoriale şi le 

supune aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Art. 18 La solicitarea consilierilor generali, Primarul 

General prezintă rapoarte privind activitatea compartimentelor din 

aparatul de specialitate, precum şi din cadrul serviciilor şi 

instituŃiilor publice de interes local din subordinea acestuia. 

 

CAPITOLUL II 

RELAłII FUNCłIONALE 

 Art. 19 Principale tipuri de relaŃii funcŃionale şi modul de 

stabilire al acestora se prezintă astfel: 

 A. RelaŃii de autoritate ierarhice 

1. Subordonarea Viceprimarilor faŃă de Primarul General; 

2.Subordonarea directorilor generali, directorilor şi şefilor 

compartimentelor independente faŃă de Primarul General şi după 

caz, faŃă de Viceprimari sau faŃă de Secretarul General, în limita 

competenŃelor stabilite de legislaŃia în vigoare, a dispoziŃiilor 
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Primarului General şi a structurii organizatorice; 

3.Subordonarea directorilor generali adjuncŃi, directorilor adjuncŃi, 

şefilor de servicii şi şefilor de birouri faŃă de directorii generali, 

directorii sau directorii adjuncŃi - după caz; 

4.Subordonarea personalului de execuŃie faŃă de directorul 

general, directorul general adjunct, directorul executiv, şeful de 

serviciu sau şeful de birou, după caz. 

 B. RelaŃii de autoritate funcŃionale 

1. Se stabilesc de către compartimentele din structura 

organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti cu serviciile 

publice şi instituŃiile publice de interes local ale municipalităŃii, 

precum şi cu regiile autonome şi societăŃile comerciale înfiinŃate 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau la care 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti este acŃionar, în 

conformitate cu obiectul de activitate, atribuŃiile specifice fiecărui 

compartiment sau competenŃele acordate prin dispoziŃia 

Primarului General, în limitele prevederilor legale, astfel: 

 

Responsabilitatea pentru gestiunea relaŃiei cu instituŃiile 

publice de interes local 

1 Biblioteca Metropolitană Bucureşti DGDI 

2 Muzeul Municipiului Bucureşti DGDI 

3 Muzeul National al Literaturii Române DGDI 

4 Centrul de Cultură "Palatele Brâncoveneşti de 

la PorŃileBucureştiului" 

DGDI 

5 Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra DGDI 
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6 Teatrul Odeon DGDI 
7 Teatrul "CI. Nottara" DGDI 
8 Teatrul Evreiesc de Stat DGDI 

9 Teatrul Mic DGDI 

10 Teatrul de Comedie DGDI 

11 Teatrul de AnimaŃie "łăndărică" DGDI 

12 Teatrul "Ion Creangă" DGDI 

13 Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" DGDI 

14 Teatrul Masca DGDI 

15 Teatrul Tineretului Metropolis DGDI 

16 Teatrul Excelsior DGDI 

17 Teatrul Metropolitan al Tineretului Bucureşti DGDI 

18 Teatrul de Dans Contemporan DGDI 

19 Opera Comică pentru Copii DGDI 

20 Circ & Variete Globus Bucureşti  DGDI 

21 Şcoala de Artă Bucureşti DGDI 

22 Şcoala de Arte Circ & Variete Globus Bucureşti DGDI 

23 Centrul de Conservare şi Valorificare a 

TradiŃiei şi CreaŃiei Populare al Mun. Bucureşti 

DGDI 

24 AdministraŃia Monumentelor şi Patrimoniului 

Turistic 

DGDI 

25 AdministraŃia spitalelor şi serviciilor medicale 

Bucureşti 

DGDI 

26 Centrul de proiecte culturale al Municipiului 

Bucureşti - ARCUB 

DGDI 
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27 Centrul de Proiecte şi Programe EducaŃionale 

şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti 

DGDI 

28 Clubul Sportiv Municipal Bucureşti DGDI 

29 Universitatea Populară „loan I.Dalles" DGDI 

30 Casa de Cultură „Friedrich Schiller" DGDI 

31 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială a 

Municipiului Bucureşti 

DGDI 

32 DirecŃia Generală de Evidentă a Persoanelor DGO 

33 Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti DJ 

34 Politia Comunitară DGO 
35 Centrul de Calcul DGO 
36 Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană 

Bucureşti 

DGDU 

37 AdministraŃia Fondului Imobiliar DGDU 
38 AdministraŃia Străzilor DGISP 
39 AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane DGDU 

40 AdministraŃia Grădina Zoologică DGDU 
41 AdministraŃia pentru Supravegherea Câinilor 

fără Stăpân Bucureşti 

DGDU 

42 AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement DGDU 
43 Centrul pentru protecŃia Plantelor DGDU 
44 Autoritatea Municipală de Reglementare a 

Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) 

DGISP 

45 R.A.D.E.T. DGISP 
46 R.A.T.B. DGISP 
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Responsabilitatea pentru gestiunea relaŃiei cu alte entităŃi: 

1 Personal Neclerical DDGDI 

2 AgenŃia de Dezvoltare Ilfov DDIPP 

3 Centrul Militar Zonal DDGO 

 

 C. RelaŃii de cooperare/colaborare 

1. Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică 

a aparatului de specialitate al Primarului General şi instituŃiile şi 

serviciile publice de interes local ale municipalităŃii (sau 

compartimentele de specialitate ale acestora); 

2. Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică 

a aparatului de specialitate al Primarului General şi 

compartimente similare din celelalte structuri ale administraŃiei 

centrale sau locale. Aceste relaŃii de cooperare cu terŃii se 

stabilesc numai în limitele atribuŃiilor compatimentului sau a 

competenŃelor acordate prin dispoziŃia Primarului General sau 

hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 D. RelaŃii de reprezentare 

1. În limitele legislaŃiei în vigoare şi a mandatului acordat de 

Primarul General (prin dispoziŃie), Secretarul General, 

Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura 

organizatorică reprezintă Primăria Municipiului Bucureşti în 

relaŃiile cu celelalte structuri ale administraŃiei centrale sau locale, 

organisme. 

2. FuncŃionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituŃia 

publică în cadrul unor organizaŃii internaŃionale, instituŃii de 
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învăŃământ, conferinŃe, seminarii şi alte activităŃi cu caracter 

internaŃional au obligaŃia să promoveze o imagine favorabilă Ńării 

şi Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 E. RelaŃii de inspecŃie/control-audit 

Se stabilesc între: 

1. Compartimentele specializate în inspecŃie/control - audit, 

instituŃiile şi serviciile de interes public ale municipalităŃii, 

compartimentele sau personal mandatat prin dispoziŃia Primarului 

General sau care desfăşoară activităŃi supuse inspecŃiei şi 

controlului, conform, competenŃelor stabilite prin legi şi alte acte 

normative în vigoare. 

2. Primăria Municipiului Bucureşti şi alte organe, organisme care 

sunt mandatate conform legii să exercite activităŃi de control/audit 

asupra activităŃii Primăriei Municipiului Bucureşti. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Art. 20 Structura organizatorică a Primăriei Municipiului 

Bucureşti este în conformitate cu hotărârile Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei Primăriei 

Municipiului Bucureşti, a numărului de posturi şi a statului de 

funcŃii ale aparatului de specialitate al Primarului General al 

Municipiului Bucureşti. 

 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

General sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în 

termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de 
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competenŃe în conformitate cu prevederile actelor normative în 

vigoare. 

 Art. 21 În exercitarea atribuŃiilor sale conform prevederilor 

art. 68 din Legea 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare Primarul General dispune de un aparat de specialitate 

pe care îl conduce. 

 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al 

Primarului General este conform H.C.G.M.B. nr.9/2010 şi 

cuprinde următoarele compartimente: 

1. Cabinet Primar General 

2. Cabinet Viceprimar 1 

3. Cabinet Viceprimar 2 

4. Cabinet Secretar 

5. DirecŃia AdministraŃie Publică - DAP 

6. DirecŃia AsistenŃă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B. - DATJ 

7. Serviciul pentru RelaŃia cu Mass-Media - SRMM 

8. DirecŃia Generală OperaŃiuni - DGO 

9. DirecŃia Generală Infrastructură şi Servicii Publice - DGISP 

10.DirecŃia Generala Dezvoltare şi InvestiŃii - DGDI  

11.DirecŃia Generală Economică - DGE  

12.DirecŃia Generală AchiziŃii - DGA  

13.DirecŃia Generală Dezvoltare Urbană - DGDU  

14.DirecŃia Afaceri Externe şi Protocol - DAEP 1 

5.DirecŃia Managementul Resurselor Umane - DMRU  

16.DirecŃia de Audit - DA  

17. DirecŃia InspecŃie şi Control General - DICG  
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18.DirecŃia Juridică - DJ 

19.DirecŃia Implementare Politici Publice - DIPP 

 Art. 22 Primarul General are calitatea de ordonator 

principal de credite şi de angajator pentru personalul din aparatul 

său de specialitate şi pentru conducătorii serviciilor şi instituŃiilor 

publice de interes local ale municipalităŃii. 

 Art. 23 În cadrul numărului total de posturi aprobate prin 

hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru 

buna funcŃionare a instituŃiei, Primarul General, aprobă 

transformarea posturilor vacante prevăzute în statul de funcŃii, 

conform legislaŃiei în vigoare, aprobă modificarea raporturilor de 

serviciu prin mutarea în cadrul altui compartiment din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General. 

 Art. 24 Primarul General poate constitui colective de lucru 

şi unităŃi de implementare a proiectelor 

 Art. 25 AtribuŃiile Primarului General sunt cele prevăzute în 

principal de Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi alte atribuŃii prevăzute de legislaŃia în vigoare. 

 Art. 26 Viceprimarii sunt subordonaŃi Primarului General şi 

înlocuitori de drept ai acestuia, care le poate delega atribuŃiile 

sale. 

 Art. 27 Secretarul General îndeplineşte, în principal, 

atribuŃiile prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi alte atribuŃii prevăzute de lege sau 
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însărcinări date de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau 

de Primarul General. 

 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUłIILE APARATULUII DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI GENERAL 

CABINET PRIMAR GENERAL 

 Art. 28 AtribuŃii: 

1. Asigură consilierea Primarului general pe anumite problem 

specific unor domenii de activitate ale administraŃiei publice 

locale; 

2. Reprezintă instituŃia Primarului General în relaŃia cu 

cetăŃeanul, administraŃia centrală şi locală, alte instituŃii şi 

organizaŃii în baza mandatului conferit de Primarul General; 

3. Urmăreşte soluŃionarea şi prezentarea documentelor la 

termen de către compartimentele din structura organizatorică a 

aparatului de specialitate al Primarului General; 

4. întocmeşte rapoarte pe domenii specifice solicitate de 

Primarul General în colaborare cu structurile de specialitate; 

5. Monitorizează fluxul intern de documente pentru eficientizarea 

activităŃilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

6. Gestionează agenda de lucru a Primarului General; 

7. Armonizează programele de dezvoltare ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti cu organisme guvernamentale şi 

internaŃionale; 

8. Asigură evidenŃa şi redactarea corespondenŃei primarului; 
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9. Urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenŃa adresată 

Primarului General; 

10. Asigură sfera relaŃională cu toate instituŃiile statului; 

11. întreŃine relaŃii de colaborare şi contacte cu instituŃiile publice 

cu care municipalitatea colaborează, precum şi cu organizaŃiile 

politice şi apolitice în vederea coordonării unor activităŃi şi 

programe; 

12.Asigură planificarea şi desfăşurarea acŃiunilor şi manifestărilor 

organizate de Primarul General; 

13. Semnalează Primarului General orice probleme deosebite 

legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinŃă în timpul 

îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu 

vizează direct domeniul în care are responsabilităŃi şi atribuŃii. 

14. Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuŃiilor ce îi 

revin conform legii, prezentului regulament, programelor aprobate 

sau dispuse de Primarul General şi de raportarea asupra modului 

de realizare a acestora; 

15. Contribuie la dezvoltarea şi perfecŃionarea sistemului de 

comunicare şi relaŃionare dintre municipalitate şi mediul extern; 

16.Verifică şi coordonează activitatea compartimentelor din 

aparatul de specialitate al Primarului General în limita mandatului 

conferit, întocmind sesizări şi rapoarte pe care le prezintă 

acestuia. 

CABINET VICEPRIMAR 1 

CABINET VICEPRIMAR 2 
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 Art. 29 AtribuŃii 

1.Răspunde de buna desfăşurare a activităŃii în cadrul cabinetului 

viceprimarului 

2.Transmite mesaje interne prin sistemul informatic; 

3.Primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenŃa; 

4.Organizează întâlnirile, asistă Viceprimarul în alcătuirea 

programului zilnic; 

5.Furnizează informaŃii folosind bazele de date, cărŃi de referinŃă; 

asigură circulaŃia informaŃiilor cerute de Viceprimar; 

6.Asigură activităŃile de protocol ale Viceprimarului; 

7.Analizează şi sintetizează informaŃiile referitoare la activitatea 

compartimentelor şi unităŃilor coordonate de Viceprimar, în scopul 

realizării de rapoarte şi statistici; 

8.Sistematizează documentaŃiile primite la Cabinet Viceprimar şi 

le prezintă în termen util Viceprimarului; 

9.Transmite documentaŃiile vizate de Viceprimar către 

compartimentele şi unităŃile coordonate; 

10.Urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi 

răspunsurilor, în termenul legal, către petenŃi, instituŃii sau 

persoane juridice, referitoare la activitatea specifică; 

11.Colectează şi prelucrează date în vederea informării eficiente 

a Viceprimarului; 

12.MenŃine legătura cu aparatul executiv al aparatului de 

specialitate al Primarului General, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, cât şi cu alte instituŃii din administraŃia 

publică; 
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13.Acordă inforrmaŃile solicitate de cetăŃeni, în conformitate cu 

prevederile legale şi cu dispoziŃiile Primarului General. 

 

CABINET SECRETAR GENERAL 

 Art. 30 AtribuŃii 

1. înregistrează în registru de intrări-ieşiri lucrările, solicitările 

cetăŃenilor, solicitările altor instituŃii, societăŃi, acte administrative 

şi verifică îndeplinirea condiŃiilor de formă; 

2. Verifică dacă sunt îndeplinite condiŃiile de procedură şi de 

formă ale documentelor înregistrate la Cabinet Secretar General; 

3.Elaborează şi creează bazele proprii de date; 

4. Foloseşte sistemul informatic şi bazele de date în scopul 

sistematizării şi unificării actelor administrative; 

5. Verifică şi urmăreşte semnarea de către Secretarul General a 

următoarelor: certificate de urbanism, autorizaŃii de construire, 

avize de legalitate/opinii motivate la hotărârile aprobate de de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi alte 

documente din sfera sa de activitate şi le distribuie celor 

interesaŃi; 

6. DirecŃionează, după caz, petiŃiile către compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi a 

instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşticonform rezoluŃiei Secretarului General 

7. Transmite în termenul legal hotărârile Consiliului General a 

către Prefectura Municipiului Bucureşti, Primarul General şi 

DirecŃia AdministraŃie Publică; 
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8.  Redactează răspunsuri şi note solicitate de Secretarul General 

9. Comunică calendarul manifestaŃiilor publice, în conformitate 

cu prevederile legale, în municipiul Bucureşti: InstituŃiei Prefecturii 

Municipiului Bucureşti, Jandarmeriei Municipiului Bucureşti, 

DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, Serviciului 

de Pază şi ProtecŃie; 

10. Convoacă şedinŃele ce urmează a se desfăşura în cadrul 

activităŃii Cabinetul Secretarului General; 

11. Asigură serviciile de secretariat pentru Secretarul General; 

 

DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ 

Art. 31 Obiect de activitate 

1.Asigură înregistrarea şi evidenŃa în registre speciale a 

DispoziŃiilor Primarului General; 

2. Asigură difuzarea actelor administrative: DispoziŃiile 

Primarului General şi Hotărârile Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

3. Asigură aducerea la cunoştinŃă publică, prin afişare, site-ul 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti a Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi DispoziŃiilor Primarului General cu 

caracter normativ, de interes general pentru cetăŃenii 

municipalităŃii; 

4. Asigură aplicarea Legii 16 / 1998 a Arhivelor NaŃionale având 

gestiunea arhivei Primăriei Municipiului Bucureşti.  
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5. Asigură evidenŃa şi soluŃionarea cererilor formulate în baza 

Legii nr. 60 / 1991 republicată. 

Art. 32 Serviciul EvidenŃă Urmărire Acte – atribuŃii 

1.înregistrează în registre speciale în ordine cronologică pentru 

număr şi dată certă DispoziŃiile emise de Primarul General şi Ńine 

ca evidenŃă, exemplarul original al acestora; 

2. Realizează operaŃiunile de difuzare a DispoziŃiilor emise de 

Primarul General şi a Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, către compartimentele şi persoanele 

implicate, în vederea executării acestora; 

3. înaintează în termenul legal, sub semnătura Secretarului 

General al Municipiului Bucureşti, DispoziŃiile emise de Primarul 

General, către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti, în 

vederea exercitării controlului legalităŃii actelor administrative ; 

4. Aduce la cunoştinŃă publică actele administrative prevăzute 

de lege (dispoziŃii emise de Primarul General şi Hotărâri adoptate 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin transmiterea 

actului, în copie conform cu originalul, către Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti, în copie către Biroul de Presă al Primăriei 

Municipiului Bucureşti precum şi prin introducere pe site-ul 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi afişarea la sediul Primăriei 

Municipiului Bucureşti pe baza de proces-verbal de afişare; 

5. Efectuează menŃiunile constând în ,,modificări", ,,anulări", 

,,abrogări" pe actele administrative emise anterior; 
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6. Asigură transmiterea în copie, a sentinŃelor civile prin care s-au 

modificat sau anulat acte administrative (dispoziŃii emise de 

Primarul General) către toŃi factorii implicaŃi; 

7. IniŃiază proiecte de dispoziŃii, Hotărâri ale Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti în domeniul său de activitate la 

solicitarea conducerii direcŃiei; 

8. Asigură secretariatului tehnic al Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice şi participarea la 

lucrările acesteia, prin completarea protocolului cu detaliile 

tehnice şi urmărirea semnării acestuia de către membrii comisiei 

şi organizator. 

9. Asigură evidenŃa tuturor cererilor formulate în baza Legii nr. 60/ 

1991 republicată, în registrul special şi opisul calendaristic; 

10. Întocmeşte ordinea de zi şi asigură transmiterea acesteia 

persoanelor desemnate de DGPMB, DGJMB, SPP, BSJ, membrii 

în comisia de avizare a cererilor de manifestaŃii publice; 

11.Convoacă membrii comisiei şi reprezentanŃii organizatorilor de 

manifestaŃii publice; 

12.Verifică cererile înregistrate pentru îndeplinirea condiŃiilor 

legale, le multiplică şi pregăteşte mapele de lucru pentru membrii 

comisiei. 

13.Întocmeşte şi transmite, după ficare şedinŃă a comisiei, notele 

însoŃite de protocoalele încheiate cuprinzând detaliile de 

desfăşurare ale manifestaŃiilor publice spre aprobare, Primarului 

General; 
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14. Invită organizatorul manifestaŃiei publice aprobate şi îi 

înmânează acestuia, sub semnătură, protocolul aprobat de 

Primarul General; 

15. Asigurarea transmiterii către DirecŃia Venituri a protocoalelor 

privind manifestaŃiile publice aprobate de Primarul General, 

pentru care organizatorul trebuie să achite în prealabil taxa locală 

în vederea calculării şi încasării taxei aferente 

16. Identifică şi grupează pe lună/zi/oră/loc, manifestaŃiile publice 

aprobate care urmează să se desfăşoare în Capitală; 

17. Întocmeşte săptămânal, note de informare cu privire la 

manifestaŃiile publice aprobate pe care le prezintă Primarului 

General, Secretarului General al Municipiului Bucureşti şi Biroului 

de presă; 

18. Redactează în termenul legal prevăzut de legea specială (48 

ore), răspunsul la cererile de organizare de manifestaŃii publice 

care nu au fost aprobate de Primarul General; 

19. Redactează răspunsuri la cererile petenŃilor, persoane 

fizice/juridice şi compartimentelor din aparatul propriu al Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi eliberarea de copii conform cu originalul 

ale actelor administrative (dispoziŃii, Hotărâri ale Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti) şi asigurarea punerii la 

dispoziŃie spre consultare, tuturor compartimentelor din aparatul 

propriu, ori de câte ori se solicită, a documentelor aflate în 

evidenŃa serviciului; 

20. Redactează răspunsul la cererile formulate în baza Legii 

544/2001 cu respectarea termenelor şi procedurilor legale; 
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21. Arhivează DispoziŃiile Primarului General, Hotărârile 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti împreună cu 

documentaŃiile anexe precum şi celelalte documente din cadrul 

serviciului; 

22. Pregătirea documentelor din evidenŃa serviciului în vederea 

predării acestora la Serviciul Arhivă, pentru care se întocmeşte şi 

redactează inventare şi procese verbale de predare primire; 

23.Asigură secretariatul direcŃiei prin înregistrarea şi distribuirea 

lucrărilor în cadrul direcŃiei; 

24. Asigurară operarea curentă în aplicaŃia CRM (Client Request 

Management) a tuturor lucrărilor înregistrate pe serviciu în relaŃia 

cu Centrul de Informare al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

25. Centralizează nominalizările în comisii date prin DispoziŃie a 

Primarului General şi prin Hotărâri ale C.G.M.B. 

  Art. 33 Serviciul Arhivă Acte Administrative - atribuŃii 

1. Verifică şi preia pe bază de inventar şi proces-verbal, 

documentele constituite de compartimentele din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

2. Asigurară integrarea documentelor preluate, în fondurile de 

arhivă existente şi urmărirea concomitent atât a documentelor 

care nu au termen de păstrare permanent, cât şi a documentelor 

cu termen de păstrare expirat. 

3. Înregistrează şi soluŃionează cererile din partea petenŃilor 

(persoane fizice, persoane juridice) şi eliberează extrase şi copii 

certificate; 

4. Efectuează cercetarea în arhivă şi întocmeşte referatul lucrării 
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5. Verifică ştatele de salarii şi dosarele de personal din arhivă, în 

vederea întocmirii referatelor şi adeverinŃelor pentru stabilirea 

vechimii în muncă; 

6. Asigură punerea la dispoziŃie tuturor compartimentelor din 

aparatul propriu, ori de câte ori se solicită, spre consultare, 

documente din arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, pe bază 

de semnătură; 

7. întocmeşte răspunsuri la corespondenŃa cu autorităŃile 

administraŃiei publice privitoare la sesizări ale unor petenŃi, 

persoane fizice sau juridice, cu privire la autenticitatea unor 

documente din arhivă; 

8. Coordonează şi întocmeşte Nomenclatorul arhivistic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi răspunde de reactualizarea 

acestuia ori de câte ori este nevoie, urmărind simplificarea şi 

raŃionalizarea documentelor din cadru compartimentelor 

funcŃionale; 

9. Asigurară secretariatul Comisiei de selecŃionare a 

documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de 

păstrare expirate; 

10. Pregăteşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea 

expertizei valoni materialelor documentare, pentru selecŃionarea 

şi păstrarea în continuare în bune condiŃii a celor de interes 

ştiinŃific şi eliminarea celor a căror valoare practica a expirat; 

11. Pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele 

acestora, în vederea predării la Arhivele NaŃionale; 
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12. Pune la dispoziŃia Arhivelor NaŃionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acŃiunii de control privind situaŃia 

arhivelor de la creatori; 

13. Comunică în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor 

NaŃionale modificările survenite în activitatea instituŃiei cu 

implicaŃii asupra compartimentului de arhivă; 

14. Organizează depozitele de arhivă după criterii prealabil 

stabilite în condiŃiile prevăzute de lege; 

15. Organizează, ordonează şi păstrează în depozite materialele 

documentare şi supraveghează activitatea privind scoaterea şi 

rearhivarea ; 

16. Întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenŃă, aflate 

în depozit; 

17. Asigură evidenŃa tuturor documentelor intrate şi ieşite din 

depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenŃa curentă; 

18. După restituire verifică integritatea documentelor 

împrumutate; 

19. Asigură arhivarea corespondenŃei proprii în bibliorafturi; 

20. Efectuează operaŃiuni de scanare şi validare a documentelor 

din arhivă, în vederea constituirii arhivei electronice; 

21. Asigură operarea în programul informatic a lucrărilor intrate în 

cadrul  serviciului în relaŃia cu centrul de informare al Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

 

DIRECłIA ASISTENłĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A C.G.M.B. 

 Art. 34 obiect de activitate  
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1. Asigură transparenŃa decizională a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi a Primăriei Municipiului Bucureşti, prin 

aplicarea Legii nr.52/2003 şi Legii nr.544/2001; 

2. Verifică legalitatea proiectelor de hotărâre, de la iniŃiere şi 

până la adoptarea lor în şedinŃa C.G.M.B. şi întocmeşte un raport 

referitor la cele constatate, în vederea redactării, după caz, a 

opiniei motivate sau a avizului de legalitate; 

3. Asigură asistenŃa tehnică a Comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

4. Redactează hotărârile adoptate de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti; 

5. Asigură asistenŃă pentru proiectele de hotărâri iniŃiate de 

Primarul General, prin direcŃiile de specialitate, în vederea 

respectării prevederilor Legii nr. 24 / 2000 şi Legii nr. 215 / 2001; 

Art. 35 Serviciul TransparenŃă Decizională - atribuŃii 

1. Primeşte de la Serviciul Aviz legalitate şi Ńine evidenŃa 

proiectelor de hotărâri C.G.M.B. care se supun prevederilor Legii 

nr.52/2003; 

2. Asigură îndeplinirea procedurilor de informare şi consultare a 

cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite, pentru proiectele de 

hotărâri care cad sub incidenŃa Legii nr.52/2003, prin afişare pe 

site-ul www.pmb.ro şi la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

3. Transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor 

care au depus o cerere pentru primirea acestor informaŃii; 

4. AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va 

fi adus la cunoştinŃa publicului, în condiŃiile prevăzute de Legea 
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nr.52/2003, cu cel puŃin 30 de zile înainte de supunerea spre 

analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti. AnunŃul va cuprinde o notă de 

fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de 

aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, 

textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul 

limită, locul şi modalitatea în care cei interesaŃi pot trimite în scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ; 

5. La publicarea anunŃului, va stabili o perioadă de cel puŃin 10 

zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire 

la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe care le 

centralizează şi le va aduce la cunoştinŃa Primarului General, 

direcŃiilor iniŃiatoare şi comisiilor de specialitate ale Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

6. Primeşte, Ńine evidenŃa şi comunică direcŃiilor iniŃiatoare 

propunerile, sugestiile şi opiniile transmise de către persoanele 

interesate la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice; 

7. La cererea scrisă a asociaŃiilor legal constituite sau a altor 

autorităŃi publice, organizează întâlniri pentru dezbaterea publică 

a proiectelor de hotărâri C.G.M.B. cu caracter normativ; 

8. Asigură aducerea la cunoştinŃă publică a anunŃului cu privire la 

dezbaterea publică cu obiectul ordinii de zi, prin afişare la sediul 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi pe site-ul acesteia; 
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9. Asigură convocarea la şedinŃa de dezbatere publică a tuturor 

persoanelor care sunt implicate în iniŃierea, îmbunătăŃirea şi 

adoptarea hotărârilor C.G.M.B. cu caracter normativ; 

10. Participă la şedinŃele de dezbatere publică şi întocmeşte 

minuta şedinŃei, pe care o face publică, potrivit Legii nr.52/2003; 

11. Primeşte, prin Registratura Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

pe e-mail, petiŃii care fac obiectul Legii nr. 544/2001, pe care le 

înregistrează, le analizează şi le repartizează spre soluŃionare 

direcŃiilor competente din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi instituŃiilor publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti; 

12. Primeşte răspunsurile direcŃiilor formulate către petenŃi şi le 

transmite acestora; 

13. Primeşte, înregistrează şi Ńine evidenŃa reclamaŃiilor 

administrative, asigurând secretariatul Comisiei pentru 

soluŃionarea reclamaŃiilor administrative din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

14. întocmeşte rapoartele anuale cu privire la aplicarea Legii 

nr.52/2003 şi Legii nr.544/2001 în Primăria Municipiului Bucureşti. 

Art. 36 Serviciul Aviz Legalitate - atribuŃii 

1. Primeşte de la Secretarul General al Municipiului Bucureşti şi 

înregistrează proiectele de hotărâri C.G.M.B. iniŃiate de către 

Primarul General, prin aparatul de specialitate al acestuia, şi/sau 

de către consilierii Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

de alte persoane care au această calitate conform legii 
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2. Asigură asistenŃă juridică pentru proiectele de hotărâri iniŃiate 

de Primarul General, prin direcŃiile de specialitate, precum şi 

pentru cele iniŃiate de către consilierii C.G.M.B., în vederea 

respectării prevederilor Legii nr.24/2000 şi Legii nr.215/2001; 

2. Transmite Serviciului transparenŃă decizională proiectele de 

hotărâri cu caracter normativ în vederea verificării şi punerii în 

aplicare a Legii nr.52/2003; 

3. Solicită direcŃiilor de specialitate iniŃiatoare modificarea şi 

completarea proiectelor de hotărâri C.G.M.B. şi a documentaŃiilor 

anexate, în vederea respectării prevederilor legale; 

5. Primeşte şi verifică solicitările cu privire la promovarea unor 

proiecte de hotărâri C.G.M.B. transmise de Consiliile locale ale 

sectoarelor 1-6 şi de la instituŃiile şi serviciile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti, precum şi de la alte autorităŃi 

publice locale şi centrale şi le transmite direcŃiilor de specialitate 

în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri, în conformitate cu 

art.44 din Legea nr.215/2001, republicată; 

6. Primeşte de la Secretarul General al Municipiului Bucureşti şi 

verifică proiectele de hotărâri iniŃiate de consilierii C.G.M.B., 

transmiŃându-le la direcŃiile de specialitate în vederea întocmirii 

raportului de specialitate. Serviciul aviz de legalitate verifică 

temeiul legal general aplicabil obiectului proiectului de hotărâre, 

întocmind un punct de vedere juridic, în baza documentelor 

existente la dosarul proiectului de hotărâre, urmărind respectarea 

prevederilor legale; 
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7. Întocmeşte avizele pentru legalitate sau opinie motivată, după 

caz, la propunerea Secretarului General, pentru hotărârile 

C.G.M.B şi le înaintează acestuia spre semnare; 

8. Primeşte, analizează şi transmite petiŃiile cu privire la 

proiectele de hotărâri ale C.G.M.B către direcŃiile de specialitate 

pentru punct de vedere, în calitate de iniŃiatori, cu privire la 

aspectele sesizate; 

9. Primeşte şi Ńine evidenŃa plângerilor administrative prealabile 

formulate împotriva hotărârilor C.G.M.B. şi înştiinŃează Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

10. Redactează notele de informare către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la hotărârile asupra cărora au 

fost formulate plângeri administrative realabile/acŃiuni sau cu 

privire la soluŃiile adoptate de către instanŃele de judecată;  

11. Transmite proiectele de hotărâri la biroul asistare comisii în 

vederea analizării acestora în şedinŃele comisiilor de specialitate 

şi în şedinŃele de plen şi în format electronic biroului redactare 

hotărâri C.G.M.B. 

Art. 37 Biroul Asistare Comisii - AtribuŃii 

1. Primeşte proiectele de hotărâri de la serviciul aviz legalitate şi 

Ńine evidenŃa acestora, în vederea prezentării în comisiile de 

specialitate, în funcŃie de domeniul de reglementare; 

2. Asigură legătura între comisiile de specialitate ale C.G.M.B. şi 

iniŃiatorii proiectelor de hotărâri; 

3. Întocmeşte sinteze solicitate de comisiile C.G.M.B. prin 

preluarea informaŃiilor deŃinute de compartimentele de 
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specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General; 

4. Asigură convocarea consilierilor generali la şedinŃele comisiilor 

de specialitate; 

5. Asigură desfăşurarea în bune condiŃii a şedinŃelor comisiilor de 

specialitate; 

6. Întocmeşte rapoartele şi avizele Comisiilor de specialitate 

pentru proiectele de hotărâri C.G.M.B.; 

7. Urmăreşte respectarea termenelor cu privire la emiterea 

raportelor comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâri; 

8.Asigură păstrarea documentelor şi a corespondenŃei comisiilor 

de specialitate; 

9.Primeşte corespondenŃa comisiilor de specialitate şi o transmite 

factorilor nominalizaŃi spre soluŃionare, urmărind rezolvarea 

acestora în termenul legal; 

10. Redactează răspunsuri la petiŃiile adresate Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, în baza rezoluŃiilor comisiilor de 

specialitate; 

11. Asigură transmiterea solicitărilor comisiilor de specialitate ale 

CGMB la compartimentele de specialitate ale aparatului de 

specialitate al Primarului General şi la regiile, societăŃile 

comerciale şi instituŃiile şi serviciile publice de interes local ale 

municipalităŃii; 

12.Întocmeşte rapoarte privind activitatea comisiilor de 

specialitate;  



108 
 

13.Asigură predarea, eu prioritate, a lucrărilor cu caracter urgent 

adresate consilierilor generali; 

14.łine evidenŃa declaraŃiilor de avere şi de interese ale aleşilor 

locali şi le transmite în termenul legal AgenŃiei NaŃionale pentru 

Integritate; 

15.Înregistrează în registrul de interese declaraŃiile consilierilor 

generali şi le transmite la Centrul de Calcul în vederea afişării 

acestora pe site; 

16.Întocmeşte note de înştiinŃare a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti cu privire la termenele de depunere a 

declaraŃiilor prevăzute de lege, pe care le înaintează Secretarului 

General în vederea aducerii la cunoştinŃa Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti întrunit în plen; 

17.łine evidenŃa componenŃei nominale a comisiilor de 

specialitate. 

Art. 38 Biroul Tehnic C.G.M.B. - atribuŃii 

1. Asigură întocmirea ordinii de zi a şedinŃelor Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti şi semnarea acesteia în termenul legal; 

2.Asigură convocarea consilierilor generali la şedinŃele Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

3. Asigură aducerea la cunoştinŃă publică a convocărilor 

şedinŃelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin 

afişare la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti şi pe site şi 

comunicarea acesteia către InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti, Viceprimari, Serviciul pentru RelaŃia cu Mass-Media şi 
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direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General; 

4. Primeşte de la Biroul asistare comisii materialele de lucru 

corespunzătoare ordinii de zi a şedinŃelor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în vederea difuzării acestora în format 

electornic membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

pe adresa definită de P.M.B. pentru fiecare consilier, Primarului 

General, Viceprimarilor, InstituŃiei Prefectului Municipiului 

Bucureşti şi Serviciului pentru RelaŃia cu Mass-Media din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General; 

5. La solicitarea expresă a consilierilor transmite materialele de 

lucru corespunzătoare ordinii de zi a şedinŃelor C.G.M.B. şi în 

format hârtie; 

6. Participă la şedinŃele Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vederea rezolvării sarcinilor de ordin tehnic pentru 

buna desfăşurare a acestora; 

7. Asigură înregistrarea prezenŃei consilierilor Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti la şedinŃele Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi informează Secretarul General şi 

preşedintele de şedinŃă asupra cvorumului; 

8.Asigură înregistrarea pe casete audio a şedinŃelor Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

9. Transmite preşedintelui de şedinŃă a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti solicitările privind luările de cuvânt în plen 

şi formulează răspuns la acestea; 
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10.Multiplică şi difuzează/comunică cu tabel şi semnături, 

membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti notele 

privind procedurile prealabile formulate împotriva hotărârilor 

adoptate de către Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

întâmpinări împotriva anumitor proiecte de hotărâri, solicitări de 

modificare /completare/ abrogare a actelor normative în vigoare 

sau a celor aflate în procedurile premergătoare adoptării; 

11.Comunică interpelările formulate de consilieri în cadrul 

şedinŃelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti către 

direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General/instituŃiilor publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti, în funcŃie de obiectul interpelării; 

12.Comunică consilierilor răspunsurile direcŃiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General / instituŃiilor 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti la interpelările 

formulate de către aceştia; 

13. łine evidenŃa consilierilor generali şi a schimbărilor survenite 

în timpul mandatului; 

 Art. 39. Biroul Redactare Hotărâri C.G.M.B. – atribuŃii 

1. Redactează în termenul legal procesul – verbal al şedinŃelor 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în conformitate cu 

înregistrările audio şi video; 

2. Asigură semnarea procesul – verbal de către preşedintele de 

şedinŃă şi Secretarul General; 
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3. Transmite în termenul legal procesul – verbal la Centrul de 

Calcul în vederea afişării pe site – ul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

4. Asigură, la cerere, consultarea de către consilierii generali 

precum şi de orice altă persoană interesată a proceselor – 

verbale ale şedinŃelor Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

5. Pune la dispoziŃia Secretarului General procesul – verbal în 

vederea supunerii la vot în plenul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

6. Transmite extras din procesul – verbal de şedinŃă şi proiectele 

de hotărâri aprobate cu amendamente la direcŃiile de specialitate 

iniŃiatoare, în vederea introducerii acestora în cuprinsul 

hotărârilor; 

7. Redactează hotărârile, conform amendamentelor aduse de 

membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti în şedinŃele 

de plen, le numerotează şi Ńine evidenŃa acestora; 

8. Asigură semnarea de către preşedintele de şedinŃă şi 

Secretarul General a hotărârilor adoptate în şedinŃele Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

9. Păstrează, în evidenŃele direcŃiei, hotărârile C.G.M.B. în 

original, apoi le transmite spre arhivare DirecŃiei AdministraŃie 

Publică; 

10. Transmite hotărârile C.G.M.B, în termenul legal, InstituŃiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti şi Primarul General, în copie, 
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precum şi DirecŃiei AdministraŃie Publică, în copie legalizată, 

pentru aducerea la cunoştinŃă publică / comunicare; 

11. Aduce la cunoştinŃă direcŃiilor iniŃiatoare şi Primarului General 

opinia motivată a Secretarului General în cazul în care aceasta a 

fost formulată; 

12. Redactează răspunsuri la petiŃii cu privire la hotărârile 

C.G.M.B.; 

13. łine evidenŃa hotărârilor C.G.M.B. modificate, completate şi 

abrogate, întocmind situaŃii cu privire la acestea; 

14. În baza comunicărilor DirecŃiei Juridice şi Aparatului 

Permanent de Lucru al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, Ńine evidenŃa hotărârilor anulate / suspendate de 

instanŃele de judecată şi transmite situaŃia la DirecŃia 

AdministraŃie Publică şi Centrul de Calcul pentru aducere la 

cunoştinŃă publică; 

15. Asigură păstrarea hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale, până 

la predarea acestora către DirecŃia AdministraŃie Publică, în 

vederea arhivării. 

SERVICIUL PENTRU RELAłIA CU MASS – MEDIA 

 Art. 40 Obiect de activitate  

1. Organizează conferinŃe – eveniment la care participă Primarul 

General sau managementul la vârf al Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

2. Participă la organizare şi asigură promovarea prin intermediul 

mass – media a delegaŃiilor oficiale interne şi / sau externe ale 
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Primarului General şi ale directorilor DirecŃiilor din cadrul P.M.B., 

cu sprijinul şi în colaborare cu DirecŃia Afaceri Externe şi 

Protocol. 

3. Colaborează cu DirecŃia Afaceri Externe şi Protocol la 

organizarea întâlnirilor, dineurilor şi a altor activităŃi cu participare 

mass-media. 

4. Dezvoltă relaŃii profesionale amiabile cu structurile 

corespunzătoare din alte organizaŃii similare – româneşti şi 

străine, cu sprijinul şi în colaborare cu DirecŃia Afaceri Externe şi 

Protocol; 

5. IniŃiază proceduri de achiziŃie, de materiale informative de 

prezentare şi promovare cu însemnele Primăriei Municipiului 

Bucureşti în vederea promovării imaginii instituŃiei, destinate 

reprezentanŃilor mass-media; 

6. IniŃiază proceduri de achiziŃie de servicii de monitorizare şi 

analiză a presei; 

7. Contribuie la organizarea lansărilor de proiecte ale PMB la 

care participa reprezentanŃii mass-media; 

8. Gestionează relaŃia Primăriei Municipiului Bucureşti cu 

reprezentanŃii mass-media şi participă la asigurarea comunicării 

interne şi externe; 

9. Coordonează activitatea privind accesul ziariştilor la orice 

informaŃie de interes public, care priveşte activitatea 

municipalităŃii; 
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10. Colaborează cu direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General şi cu instituŃiile şi serviciile publice de 

interes local ale Municipiului Bucureşti; 

11. Coordonează activitatea de acordare fără discriminare, în 

termen de cel mult două zile de la înregistrare, a acreditării 

ziariştilor şi a reprezentanŃilor mijloacelor de informare în masă; 

12. Organizează evenimentele de presă ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi după caz, ale instituŃiilor şi serviciilor publice de 

interes local; 

13. Organizează conferinŃele tematice şi interviuri de presă ale 

Primarului General şi ale direcŃiilor aparatului de specialitate al 

Primarului General; 

14.Elaborează şi difuzează comunicate şi informări de presă; 

15. Difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente 

sau activităŃi de interes public ale municipalităŃii; 

16. Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la 

activităŃile şi acŃiunile de interes public organizate de Primăria 

Municipiului Bucureşti şi după caz ale instituŃiilor şi serviciilor 

publice de interes local ale Municipiului Bucureşti; 

17.Asigură „revista presei" (scrisă, on-line, TV. şi radio), 

realizează analiza de presă şi transmite informaŃiile 

compartimentelor şi persoanelor stabilite de Primarul General; 

18. Informează, ori de câte ori este necesar, Primarul General 

asupra aspectelor referitoare la imaginea Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi dinamica acesteia şi se ocupă de gestionarea 
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mediatică a crizelor ce pot afecta imaginea instituŃiei şi/sau a 

Primarului General; 

19. Consiliază şi acordă asistenŃă de relaŃii publice Primarului 

General şi membrilor staff-ului acestuia; 

20. Dezvoltă şi menŃine relaŃii profesionale amiabile cu structurile 

corespunzătoare cu alte organizaŃii similare, româneşti şi străine, 

cu sprijinul şi în colaborare cu DirecŃia Afaceri Externe şi 

Protocol; 

21. Protejează imaginea instituŃiei, scop în care colaborează cu 

toate structurile din aparatul de specialitate al Primarului General, 

precum şi cu instituŃiile şi serviciile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti. 

 

DIRECłIA GENERALĂ OPERAłIUNI 

Art. 41 Obiect de activitate 

1.Asigură menŃinerea şi îmbunătăŃirea continuă a Sistemului de 

Management Integrat în scopul îndeplinirii politicii şi /obiectivelor 

stabilite în declaraŃia şi angajamentul Primarului General în 

domeniul calităŃii şi mediului; 

2. Asigură interfaŃa între aparatul de specialitate al Primarului 

General şi celelalte instituŃii/ organizaŃii în vederea asigurării şi 

îmbunătăŃirii calităŃii serviciilor privind relaŃiile publice, precum şi 

circuitul intern al documentelor; 

3. Asigură implementarea Strategiei de informatizare a 

administraŃiei publice locale a Municipiului Bucureşti; 
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4. Coordonează activitatea instituŃiilor implicate pe linia situaŃiilor 

de urgentă. 

DIRECłIA RELAłII PUBLICE ŞI INFORMARE 

Art. 42 Obiect de activitate 

Gestionează relaŃia instituŃiei cu cetăŃenii şi alte organizaŃii, 

care interferează în activitatea lor cu obiectul de activitate al 

municipalităŃii şi participă la asigurarea comunicării interne şi 

externe a instituŃiei. 

Art. 43 Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii - atribuŃii 

1. Primeşte şi înregistrează în sistemul informatic petiŃiile 

prezentate nemijlocit la registratură, transmise prin poştă, fax sau 

postate pe site-ul instituŃiei; 

2. Transmite petiŃiile înregistrate către compartimentele de 

specialitate, în funcŃie de obiectul acestora, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului; 

3.Urmăreşte redactarea în termen a răspunsurilor la petiŃii; 

4. Centralizează situaŃiile privind modul de soluŃionare a petiŃiilor 

şi înaintează un Raport semestrial conform prevederilor legale; 

5. Primeşte de la compartimentele de specialitate răspunsurile 

elaborate la petiŃii şi eliberează/ expediază răspunsurile către 

petenŃi; 

6. Informează petenŃii referitor la stadiul unei lucrări şi solicită în 

acest scop lămuririle necesare de la compartimentele de 

specialitate; 

7. Furnizează verbal, direct sau prin telefon, informaŃii de interes 

public legate de activitatea Primăriei Municipiului Bucureşti; 
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8. Asigură accesul la informaŃiile de interes public, prin afişarea 

acestora la Punctul de Informare şi Documentare; 

9. Asigură aplicarea chestionarelor de către petenŃi, privind 

satisfacŃia acestora în raport cu serviciile asigurate; 

10. Participă la realizarea materialelor informative (pliante, 

fluturaşi), privind activităŃile de interes public, pe care apoi le 

distribuie persoanelor care apelează la serviciile instituŃiei; 

Art. 44 Serviciul Dispecerat, Comunicare - atribuŃii 

1.Asigură legăturile între corespondenŃii din reŃeaua de 

radiocomunicaŃii ,,Bucur" a Municipiului Bucureşti; 

2. łine evidenŃa amplasării şi funcŃionării echipamentelor de 

radiocomunicaŃii; 

3. Semnalează disfuncŃionalităŃile apărute în reŃeaua de 

radiocomunicaŃii şi urmăreşte rezolvarea acestora; 

4. Asigură comunicarea cu instituŃii ale statului în situaŃii de 

criză, având îndatorirea să înştiinŃeze de îndată Primarul General 

şi Viceprimarii asupra evenimentelor grave (calamităŃi naturale, 

incendii, explozii etc); 

5. Transferă sesizările telefonice primite spre soluŃionare 

direcŃiilor/ compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General şi altor instituŃii şi servicii publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti; 

6. Îndrumă cetăŃenii şi oferă informaŃii prin telefon pentru 

rezolvarea problemelor sesizate; 

7. Promovează competenŃele şi serviciile publice oferite 

cetăŃenilor de aparatul de specialitate al Primarului General; 
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8. Primeşte şi înregistrează în sistem electronic propunerile, 

sesizările şi reclamaŃiile telefonice primite de la persoane fizice 

sau juridice; 

9. Semestrial şi ori de câte ori se solicită, pune la dispoziŃia 

conducerii direcŃiei informaŃiile necesare redactării raportului 

privitor la modul de soluŃionare a petiŃiilor; 

10.RedirecŃionează petiŃiile greşit îndreptate, autorităŃilor sau 

instituŃiilor publice competente în a le soluŃiona; 

11.Elaborează şi actualizează strategia de comunicare a 

instituŃiei; 

12. Stabileşte conŃinutul chestionarului privind satisfacŃia 

cetăŃeanului în raport cu serviciile asigurate de municipalitate; 

13. Elaborează materiale pentru campaniile instituŃiei de 

informare a publicului pe probleme de interes cetăŃenesc; 

14. Asigură primirea şi transmiterea corespondenŃei, a petiŃiilor şi 

sesizărilor cetăŃenilor precum şi relaŃia cu presa pentru 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

15. Întocmeşte documentele pentru plata indemnizaŃiilor de 

şedinŃă ale membrilor AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică şi 

asigură relaŃia de colaborare cu autorităŃile similare din Ńară; 

16. Participă la proiectele derulate în colaborare cu organizaŃii 

neguvernamentale şi instituŃii în domenii care vizează relaŃia cu 

cetăŃenii. 

17. Asigură şi organizează audienŃele pentru Primarul General şi 

Viceprimari; 
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18. Participă la audienŃe şi întocmeşte procesul-verbal al 

audienŃelor pentru Primarul General şi Viceprimari; 

19. Transmite în format electronic procesele-verbale la 

cabinetele persoanelor cu funcŃii de conducere care Ńin audienŃele 

direcŃiile/serviciile/persoanele desemnate să soluŃioneze 

problemele ridicate în audienŃe; 

20. Întocmeşte informarea semestrială privitoare la audienŃe; 

21. Întocmeşte răspunsurile petenŃilor privitoare la organizarea şi 

desfăşurarea audienŃelor; 

 

DIRECłIA MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI SERVICII 

INFORMATICE 

Art. 45 Obiect de activitate 

1. Implementează, menŃine şi îmbunătăŃeşte continuu Sistemul 

de Management Integrat al activităŃilor de management al 

serviciilor de administraŃie publică locală (SR EN ISO 9001:2008) 

şi activităŃilor de protecŃia mediului (SR EN ISO 14001:2005) în 

scopul îndeplinirii politicii şi obiectivelor stabilite în DeclaraŃia şi 

Angajamentul Primarului General al Municipiului Bucureşti în 

domeniul CalităŃii şi Mediului şi planifică, organizează, efectuează 

şi coordonează auditurile interne ale Sistemul de Management 

Integrat conform SR EN ISO 19011:2003 şi auditurile de calitate 

de secundă parte conform SR EN ISO 19011:2003 la furnizorii de 

servicii ai Primăriei Municipiului Bucureşti şi la instituŃiile şi 

serviciile publice de interes local la solicitarea Primarului General 

al Municipiului Bucureşti. 
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2. Administrează şi întreŃine sistemul informatic integrat din 

Primăria Municipiului Bucureşti şi serviciile electronice oferite de 

Primăria Municipiului Bucureşti cetăŃenilor, primăriilor de sector, 

instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local, administratorilor 

de reŃele edilitare; elaborează şi implementează strategia de 

informatizare a administraŃiei publice locale a Municipiului 

Bucureşti, precum şi extinderea Sistemului informatic integrat din 

Primăria Municipiului Bucureşti la nivelul administraŃiei publice 

locale a Municipiului Bucureşti, coordonează metodologic 

activitatea Centrului de Calcul. Implementează strategiile şi 

politicile guvernamentale şi europene în domeniul TIC şi 

elaborează şi pune aplicare Planul anual de informatizare al 

P.M.B, 
Art. 46 Biroul audit intern calitate – atribuŃii 

1. Elaborează Programul anual de audit al Sistemul de 

Management Integrat şi îl introduce în aplicaŃia informatică 

2. Întocmeşte şi actualizează Lista auditorilor din cadrul BAIC şi 

BDCM şi Lista auditorilor din Primăria Municipiului Bucureşti; 

3. Întocmeşte Raportul de Monitorizare a Programului anual de 

audit al Sistemul de Management Integrat (calitate - mediu) pe 

suportul monitorizării periodice (cel puŃin semestrial) a 

programului anual de audit - Sistemul de Management Integrat; 

4. Revizuieşte de câte ori este nevoie programul anual de audit 

pe suportul rapoartelor de monitorizare audituri; 

5. Coordonează, organizează şi efectuează audituri interne ale 

Sistemului de Management Integrat (calitate - mediu) în Primăria 
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Municipiului Bucureşti conform Programului de audit intern al 

Sistemul de Management Integrat, aprobat de Reprezentantul 

Managementului; 

6. Întocmeşte şi avizează Programul lunar de audit pe suportul 

Programului anual de audit intern al Sistemul de Management 

Integrat; 

7. Stabileşte componenŃa echipei de audit; 

8. Documentează şi întocmeşte - Fişe chestionar de evaluare; 

9. Documentează şi elaborează Planul de Audit şi îl transmite 

compartimentelor de specialitate ce urmează a fi auditate; 

10. Efectuează auditul conform Planului de audit; de audit cu 

criteriile de audit; completează Fişele chestionar menŃionând 

informaŃiile relevante faŃă de obiectivele, domeniul şi criteriile de 

audit; 

11. întocmeşte procesul-verbal al şedinŃei de închidere cu 

menŃionarea recomandărilor formulate şi a neconformităŃilor 

identificate; 

12. Documentează rezultatele auditului în Raportul de audit, 

Rapoartele de identificare şi soluŃionarea a neconformităŃilor 

(RISNEC); 

13.Transmite Raportul de audit şi documentele însoŃitoare 

(RlSNEC - uri, proces verbal al şedinŃei de închidere, fişă 

evaluare audit, etc.) compartimentelor de specialitate auditate; 

14. Introduce în aplicaŃia informatică raportul de audit; 

15. Monitorizează şi evaluează fiecare audit efectuat; 
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16. Planifică şi efectuează audituri de urmărire pentru verificarea 

soluŃionării neconformităŃilor şi eficacităŃii acŃiunilor corective 

stabilite; 

17. Informează managementul DMCSI despre rezultatele 

auditului în vederea evaluării îndeplinirii obiectivelor stabilite, a 

performanŃelor auditorilor, a iniŃierii acŃiunilor corective/preventive 

şi a îmbunătăŃirii pentru a asigura eficacitatea procesului de 

auditare; 

18. La solicitarea Primarului General efectuează audituri de 

secundă parte la furnizori de produse/servicii pentru Primăria 

Municipiului Bucureşti şi la instituŃiile şi serviciile publice de 

interes local subordonate; 

19. Gestionează şi arhivează toate înregistrările şi documentele 

produse în conformitate cu criteriile şi cerinŃele de arhivare; 

20. Întocmeşte programul de derulare al auditului extern 

împreună cu organismul de certificare; 

21. Comunică managementului compartimentelor de specialitate 

programul de desfăşurare al auditului extern şi pregăteşte 

compartimentele de specialitate; 

22. ÎnsoŃeşte echipa de auditori externi pe tot parcursul desfăşurării 

auditului; 

23. Asigură desfăşurarea auditului în conformitate cu cerinŃele 

contractuale; 

24. IniŃiază Raportul de Identificare şi SoluŃionare Neconformitate 

(RISNEC) pentru neconformităŃile identificate în audituri externe; 
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25. IniŃiază RISNEC pentru neconformităŃile identificate în 

auditurile externe privind aspectele de mediu; 

26. Introduce în aplicaŃia informatică Rapoartele de audit 

întocmite de auditorii organismului de certificare – recertificare şi 

arhivează formatul hârtie al acestora; 

27. Monitorizează stadiul de soluŃionare al neconformităŃilor 

identificate în auditurile externe, aplicarea corecŃiilor, 

implementarea acŃiunilor corective stabilite şi analizează 

eficacitatea acestora; 

28. Monitorizează stadiul implementării propunerilor de 

îmbunătăŃire formulate de organismul de certificare; 

29.Întocmeşte la solicitarea organismului de certificare rapoarte 

privind stadiul de soluŃionare al neconformităŃilor identificate, 

corecŃiile şi acŃiunile corective întreprinse pentru soluŃionarea 

neconformităŃilor şi le transmite acestuia la termenele stipulate în 

Rapoartele de audit; 

30. Coordonează activităŃile de analiză a neconformităŃilor 

identificate în implementarea şi menŃinerea Sistemului 

Managementului Integrat (calitate-mediu); 

31. Formulează, înregistrează şi transmite RISNEC-urile 

referitoare la neconformităŃile identificate în timpul auditurilor 

Sistemului Managementului Integrat compartimentului de 

specialitate auditat în scopul stabilirii corecŃiilor/acŃiunilor 

corective care se impun pentru înlăturarea neconformităŃii şi 

evitarea reapariŃiei acesteia; 



124 
 

32.Verifică eficacitatea măsurilor stabilite în auditurile de urmărire 

sau în auditurile Sistemului Managementului Integrat (calitate-

mediu); 

33. Monitorizează stadiu de soluŃionare al neconformităŃilor 

înregistrate şi analizează eficacitatea acŃiunilor întreprinse; 

34. MenŃine evidenŃa centralizată a tuturor neconformităŃilor 

identificate în organizaŃie, a acŃiunilor stabilite, a responsabililor 

cu soluŃionarea acestora şi a termenelor limită stabilite pentru 

soluŃionarea acestora şi a stadiului de soluŃionare în Registrul 

evidenŃă neconformităŃi - Primăria Municipiului Bucureşti/an 

calendaristic; 

35. Monitorizează implementarea acŃiunilor corective şi 

preventive rezultate în urma analizei neconformităŃilor identificate 

în auditurile interne Sistemului Managementului Integrat, 

documentate în RISNEC – uri şi formulează propuneri de 

îmbunătăŃire/ recomandări pentru direcŃiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General; 

36. Propune obiective specifice biroului în Planificarea Obiective / 

direcŃie anul în curs; 

37. Monitorizează şi analizează/stadiul obiectivelor specifice 

biroului din Planificarea Obiective/ direcŃie din Primăria 

Municipiului Bucureşti 

38. Monitorizează şi analizează gradul de îndeplinire al 

obiectivelor stabilite în procedurile de sistem (audit al Sistemului 

Managementului Integrat calitate-mediu, control serviciu 
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neconform) urmărind tendinŃa şi stabilind acŃiunile în vederea 

îndeplinirii acestora. 

39.Documentează pentru Raportul - Analiza managementului - 

punctul "Constatările auditurilor" - interne Sistemul 

.Managementului Integrat (calitate şi mediu) şi externe; 

menŃionează problemele semnificative şi formulează propuneri; 

40.Documentează pe suportul Rapoartelor de audit intern 

Sistemul Managementului Integrat (calitate-mediu) punctul 

"Evaluarea conformităŃii cu legislaŃia de mediu" din Raportul - 

Analiza managementului; 

41.Documentează şi elaborează pentru Raportul - Analiza 

managementului -punctul "stadiul acŃiunilor corective şi 

preventive"; 

42.Întocmeşte anexele „NeconformităŃi" din auditurile interne 

Sistemul Managementului Integrat (calitate -mediu) şi din 

auditurile externe rămase nesoluŃionate la data Analizei de 

management; 

43.Monitorizează stadiul de implementare al recomandărilor 

formulate în Rapoartele de audit al Sistemului Managementului 

Integrat (calitate-mediu); 

44.Formulează propuneri de îmbunătăŃire; 

45.Semnalează Reprezentantului Managementului schimbările 

care ar putea să influenŃeze sistemul calităŃii şi de mediu 

implementate şi certificate la nivelul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 
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46.Efectuează instruiri cu auditorii din cadrul direcŃiei pe suportul 

deciziilor şi acŃiunilor stabilite în şedinŃa de Analiza 

managementului; 

47.Verifică în auditurile interne ale Sistemului Managementului 

Integrat implementarea acŃiunilor şi respectarea termenelor 

stabilite în Planul de măsuri; 

48. Participă în echipele de elaborare, revizuire proceduri de 

sistem - procedura de audit intern ale Sistemului Managementului 

Integrat (calitate - mediu), Control serviciu neconform, acŃiuni 

corective, acŃiuni preventive; 

49. Identifică, urmare auditurilor interne ale Sistemului 

Managementului Integrat necesitatea elaborării/modificării de 

proceduri generale/specifice; 

50. Participă în echipele de elaborare/revizuire proceduri 

urmărind implementarea concluziilor auditurilor înregistrate în 

Rapoartele de Audit ale Sistemului Managementului Integrat; 

51. Instruieşte angajaŃii BAIC şi BDCM cu privire la cerinŃele 

procedurilor elaborate şi monitorizează eficacitatea acesteia; 

52. Participă în echipele de identificare aspecte de mediu; 

53. Evaluează în cadrul auditurilor interne conformitatea cu 

legislaŃia de mediu aplicabilă în cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

54. Monitorizează în audituri acŃiunile implementate şi 

respectarea termenelor din Programul de Management de Mediu 

al Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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Art. 47 Birou Documente Calitate - Mediu - atribuŃii 

1. Stabileşte, documentează şi implementează procesele şi 

interacŃiunea dintre procese în vederea asigurării şi menŃinerii 

conformităŃii cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi 

SR EN ISO 14001:2005; 

2. Coordonează şi îndrumă proiectarea şi documentarea 

proceselor derulate de compartimentele de specialitate, răspunde 

de performanŃa ansamblului acestora şi asigură interfeŃele dintre 

ele; 

3. Elaborează, modifică procedurile generale/ specifice şi 

manualul de management integrat, atunci când este cazul; 

4. Codifică şi introduce în sistem informatic (după aprobare) 

documentaŃia emisă şi retrage din sistem informatic versiunea 

anulată; 

5. Întocmeşte, completează şi publică în aplicaŃia informatică 

lista procedurilor în vigoare; 

6. Asigură traseul de elaborare - verificare - avizare - aprobare a 

procedurilor şi a manualului de management integrat; 

7. Difuzează procedurile aprobate în locurile necesar a fi 

disponibile; 

8. Analizează efectele aplicării în mod sistematic a procedurii şi 

aplică modificări atunci când este cazul; 

9. Se asigură că este promovată în cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti politica referitoare la calitate şi la mediu şi comunicată 

tuturor părŃilor interesate; 
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10. Întocmeşte Programul anual de instruire în domeniul 

sistemului de management integrat (calitate-mediu); 

11. Instruieşte Responsabilii Managementului Integrat din 

Primăria Municipiului Bucureşti privind cunoaşterea şi aplicarea 

cerinŃelor Sistemului Managementului Integrat (calitate-mediu); 

12. Evaluează eficacitatea procesului de instruire în domeniul 

Sistemului Managementului Integrat şi consemnarea rezultatelor 

în procesele verbale de instruire; 

13. Urmăreşte realizarea obiectivelor specifice calitate-mediu prin 

colectarea datelor şi informaŃiilor necesare analizei activităŃilor 

desfăşurate de către compartimentele de specialitate în anul 

anterior;. 

14. Formulează propuneri şi observaŃii cu privire la Planificările 

obiective aferente direcŃiilor pentru anul în curs; 

15. Elaborează raportări semestriale cu privire la realizarea 

obiectivelor Sistemului Managementului Integrat la nivelul 

instituŃiei; 

16. Evaluează corelarea obiectivelor din documentaŃia SMI cu 

obiectivele strategice menŃionate în DeclaraŃia şi angajamentul 

Primarului General în domeniul CalităŃii şi Mediului; 

17. Formulează concluzii şi raportează stadiul îndeplinirii 

obiectivelor către Reprezentantul Managementului, în vederea 

deciziei referitoare la reanalizarea obiectivelor; 

18. Propune obiective pentru Programul de Management de 

Mediu al Primăriei Municipiului Bucureşti şi asigură întocmirea 

acestuia; 
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19.Revizuieşte de câte ori este nevoie programele întocmite; 

20.IniŃiază acŃiuni corective/preventive în scopul îmbunătăŃirii 

continue a proceselor/ serviciilor realizate; 

21.Analizează informaŃiile legate de funcŃionarea sistemului 

managementului integrat (calitate-mediu) în primăria municipiului 

bucureşti transmise de managementul direcŃiilor, face propuneri 

şi le înaintează reprezentantului managementului; 

22. IniŃiază şi centralizează Propunerile de îmbunătăŃire formulate 

de către DMCSI sau alte direcŃii ale în Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

23. Colectează şi analizează datele de intrare prevăzute de 

standardele aplicabile în vederea elaborării Raportului Analizei de 

Management; 

24. Difuzează compartimentelor de specialitate concluziile 

rezultate din desfăşurarea Analizei de Management sintetizate în 

procesul-verbal al Analizei de Management (plan de măsuri 

cuprinzând decizii, acŃiuni, resurse, termene, responsabili); 

25. Întocmeşte planul de măsuri al procesului verbal al analizei 

de management şi îl propune spre avizare reprezentantului 

managementului; 

26. Asigură identificarea, ierarhizarea şi monitorizarea aspectelor 

de mediu aferente sediului primăriei municipiului bucureşti; 

27. Monitorizează măsurile propuse prin Raportul Analizei de 

Management pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de 

Management de Mediu al Primăriei Municipiului Bucureşti; 
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28. Evaluează în cadrul auditurilor interne conformitatea cu 

legislaŃia de mediu aplicabilă în cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

29. Asigură identificarea tipurilor de deşeuri generate din 

activităŃile instituŃiei şi monitorizează colectarea acestora în 

colaborare cu direcŃia de specialitate; 

30. Monitorizează şi analizează în permanenŃă stadiul 

obiectivelor privind valorificarea şi eliminarea deşeurilor în 

colaborare cu direcŃia de specialitate; 

31. Participă la efectuarea auditurilor Sistemului Managementului 

Integrat în vederea monitorizării stadiului implementării cerinŃelor 

Sistemului de Management Integrat; 

32. Efectuează audituri de secundă parte la furnizorii de 

produse/servicii pentru Primăria Municipiului Bucureşti, la 

solicitarea Primarului General al Municipiului Bucureşti şi la 

instituŃiile publice de interes local subordonate. 

33. Pentru neconformităŃile identificate în cadrul DMCSI stabileşte 

acŃiuni de eliminare a neconformităŃilor (corecŃii, acŃiuni corective) 

şi evitarea reapariŃiei acestora, stabileşte responsabil, termen de 

soluŃionare şi verifică eficacitatea acŃiunilor întreprinse; 

34. Urmăreşte stadiul de soluŃionare al neconformităŃilor 

identificate în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti altele decât 

cele identificate în cadrul auditurilor interne Sistemului 

Managementului Integrat (calitate-mediu); 
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35. Colaborează cu organismul extern de certificare în vederea 

stabilirii perioadei de audit şi transmite programul de vizită tuturor 

direcŃiilor implicate; 

36. Colaborează cu direcŃiile Primăriei Municipiului Bucureşti în 

vederea pregătirii auditurilor externe efectuate de organismul de 

certificare; 

37.însoŃeşte şi participă în calitate de observatori în cadrul 

auditurilor externe efectuate de organismul de certificare; 

38. colaborează cu biroul audit intern calitate în tratarea 

neconformităŃilor identificate cu ocazia auditurilor externe; 

39.Asigură desfăşurarea auditurilor externe în conformitate cu 

cerinŃele contractuale. 
Art. 48 Serviciul informatică - atribuŃii 

1. Organizează şi coordonează activitatea de exploatare a 

sistemului informatic integrat; 

2. Administrează reŃeaua informatică a Primăriei Municipiului 

Bucureşti, cu participarea Centrului de Calcul; 

3. Coordonează activitatea Centrului de Calcul, avizează 

programele anuale de activitate, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcŃionare al acestuia; 

4. łine evidenŃa planurilor de reŃea a elementelor active a 

serverelor şi a staŃiilor de lucru; 

5. Administrează şi exploatează în cadrul Sistemului Informatic 

Integrat, aplicaŃiile de bază şi serviciile electronice dezvoltate; 

6. Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare; 

7. Monitorizează accesul în INTERNET (PIX, FireWall);  
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8. Asigură configurarea şi accesul prin VPN; 

9. Gestionează conturile de utilizator în domeniul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, conturile de e-mail şi conturile de aplicaŃii; 

10. Stabileşte forma şi conŃinutul informaŃiilor astfel încât să fie 

complete, utile şi accesibile pentru beneficiari; 

11. Elaborează şi/sau după caz, avizează regulile şi procedurile 

pentru asigurarea calităŃii şi circulaŃiei informaŃiilor în sistem; 

12. Primeşte sesizările şi solicitările din partea compartimentelor 

aparatului de specialitate al Primarului General, privind 

funcŃionarea sistemului informatic; 

13. Asigură înregistrarea, transmiterea la compartimentele 

responsabile şi urmărirea modului de rezolvare a sesizărilor şi 

solicitărilor compartimentelor aparatului de specialitate al 

Primarului General , privind funcŃionarea sistemului informatic. 

14. Asigură buna funcŃionare a echipamentelor din sistemul 

informatic al Primăriei Municipiului Bucureşti; 

15.Asigură funcŃionarea comunicaŃiei între reŃelele locale de 

calculatoare din sediile Primăriei Municipiului Bucureşti; 

16.Asigură coordonarea utilizatorilor în vederea exploatării cu 

maximum de eficienŃă a resurselor informatice; 

17. Coordonează activitatea de încărcare/actualizare/consultare a 

bazelor de date în compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului General, în cadrul Sistemului Informatic Integrat; 

18. Asigură configurarea, actualizarea, instalarea la utilizatori şi 

evidenŃa bazei de date legislative; 
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19.Avizează formatul documentelor produse cu mijloace 

electronice în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în scopul 

prelucrării unitare a acestora cu sistemul de management al 

documentelor; 

20. Realizează procedurile de back-up/restaurare a datelor; 

21. Asigură integrarea în condiŃii de securitate a reŃelei Primăriei 

Municipiului Bucureşti în sistemul informatic naŃional; 

22.Realizează procedurile de siguranŃă date; 

23.Stabileşte măsurile de securizare a datelor şi asigură accesul 

la informaŃie pe grade şi paliere de competenŃă; 

24.Asigură integritatea bazelor de date şi acordarea drepturilor de 

acces în funcŃie de competenŃe; 

25.Auditează funcŃionarea sistemelor de comunicare, reŃele, 

hardware, calitatea şi eficienŃa de utilizare; 

26.Auditează funcŃionarea sistemelor informatice din punct de 

vedere al securităŃii, siguranŃei de funcŃionare, calitatea, eficienŃa 

de utilizare; 

27.Coordonează analiza sistemelor informaŃionale existente din 

punct de vedere al securităŃii, siguranŃei de funcŃionare; 

28. Coordonează integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme 

informatice în vederea asigurării securităŃii, siguranŃei de 

funcŃionare a acestora; 

29.Asigură procedurile de implementare a certificatelor digitale şi 

a semnăturii electronice; 

30. Asigură securitatea accesului la serviciile electronice; 

31. Asigură protecŃia datelor din Sistemul Informatic Integrat 
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32. Asigură managementul versiunilor aplicaŃiilor şi software-urilor 

de bază; 

33. Actualizează aplicaŃiile şi echipamentele componente ale 

Sistemul Informatic; 

34. Instalează produsele software pe echipamentele din Primăria 

Municipiulu Bucureşti; 

35.Coordonează crearea, utilizarea, întreŃinerea, protecŃia, 

arhivarea bazelor de date specifice; 

36.Asigură asistenŃă tehnică pentru utilizatorii echipamentelor şi 

produselor software; 

37. Prezintă propuneri privind distribuirea si redistribuirea 

echipamentelor informatice în funcŃie de necesităŃile concrete şi 

de priorităŃi; 

38.łine evidenŃa licenŃelor existente, a kit-urilor de instalare şi a 

echipamentelor de tehnică de calcul; 

39.Analizează propunerile şi solicitările în domeniul informatic, 

transmise de compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului General şi stabileşte modul de rezolvare a acestora în 

conformitate cu planul de informatizare; 

40. Elaborează planul anual de informatizare al P.M.B. şi asigură 

dezvoltarea unitară a sistemului informatic conform planului de 

informatizare; 

41. Întocmeşte, împreună cu compartimentele aparatului de 

specialitate ale Primarului General documentaŃia necesară 

achiziŃionării de bunuri şi servicii pentru asigurarea funcŃionării şi 

dezvoltarea sistemului informatic (echipamente de tehnică de 
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calcul, piese de schimb, consumabile, service tehnică de calcul, 

reŃea de calculatoare şi comunicaŃii, etc). 

42. Creează rapoarte, documente, situaŃii, studii, evaluări 

referitoare la activitatea serviciului şi funcŃionarea sistemului 

informaŃional; 

43. Elaborează şi transmite date statistice la solicitarea instituŃiilor 

administraŃiei locale şi centrale; 

44. Asigură asistenŃă de specialitate compartimentelor aparatului 

de specialitate al Primarului General în vederea întocmirii de 

rapoarte, statistici, prognoze, etc. 

45. Elaborează şi promovează proiecte pentru atragerea de 

fonduri externe pentru domeniul său de activitate; 

46.Colaborează la realizarea aplicaŃiilor informatice şi participă la 

avizarea şi recepŃionarea acestora; 

47. Asigură managementul proiectelor IT derulate de DMCSI; 

48. Răspunde de recepŃionarea aplicaŃiilor noi; 

49. Participă la studiul şi analiza sistemelor informaŃionale 

existente; 

50. Răspunde de derularea programelor de instruire în domeniul 

informaticii, întocmeşte şi prezintă spre aprobare conducerii 

planul anual privind instruirea personalului şi urmăreşte derularea 

acestuia; 

51. Instruieşte utilizatorii pentru exploatarea corespunzătoare a 

produselor software; 

52.Coordonează şi îndrumă, din punct de vedere informatic, 

activitatea personalului implicat în realizarea obiectivelor 
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informatice din orice compartiment al aparatului de specialitate al 

Primarului General şi instruieşte utilizatorii Sistemului Informatic 

Integrat; 

53. Elaborează strategia de informatizare a administraŃiei publice 

locale a Municipiului Bucureşti; 

54. Colaborează cu serviciile informatice ale unităŃilor 

administraŃiei publice centrale şi locale, în vederea dezvoltării 

unitare a sistemelor informatice; 

55. Urmăreşte asigurarea compatibilităŃii şi interoperabilităŃii 

sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în 

exploatare şi cu reŃele informaŃionale de interes naŃional sau 

local; 

56.Asigură dezvoltarea şi exploatarea Sistemului Informatic 

Integrat al Primăriei Municipiului Bucureşti precum şi a serviciilor 

electronice oferite de Primăria Municipiului Bucureşti primăriilor 

de sector, instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local, 

administratorilor de reŃele edilitare etc.  

 

DIRECłIA APĂRARE,PROTECłIE CIVILĂ 

Art. 49 Obiect de activitate 

1. Realizează managementul măsurilor de protecŃie civilă şi 

gestionarea situaŃiilor de urgenŃă pe teritoriul Capitalei, atât în 

timp de pace, cât şi la mobilizare şi în timp de război; 

2. Propune măsurile tehnico - organizatorice şi de pregătire 

precum şi fondurile necesare în vederea pregătirii, realizării şi 

aplicării măsurilor de protecŃie civilă, prevăzute de lege, pentru 
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protecŃia personalului aparatului de specialitate al Primarului 

General, precum şi a bunurilor şi valorilor materiale ale instituŃiei 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate, 

organizează şi asigură starea de operativitate şi capacitatea de 

intervenŃie a serviciilor de urgenŃă voluntare constituite în aceste 

cazuri; 

3. Asigură secretariatul Comisiei pentru Probleme de Apărare a 

Municipiului Bucureşti, îndeplinind atribuŃiile acesteia privind 

întocmirea documentelor de mobilizare a economiei pentru 

asigurarea resurselor materiale şi umane necesare protecŃiei 

civile în situaŃii de urgenŃă produse pe teritoriul capitalei, precum 

şi a resurselor umane necesare funcŃionării Primăriei Municipiului 

Bucureşti la instituirea stării de asediu în situaŃii de urgenŃă, pe 

timpul mobilizării şi în caz de război; 

4. Organizează, îndrumă, coordonează şi controlează măsurile 

tehnico - organizatorice stabilite pentru îndeplinirea atribuŃiilor şi 

sarcinilor în domeniul pregătirii de mobilizare din 

responsabilitatea compartimentelor funcŃionale ale aparatului de 

specialitate al Primarului General şi ale consiliilor locale ale 

sectoarelor capitalei, potrivit hotărârilor Comisiei pentru Probleme 

de Apărare a Municipiului Bucureşti; 

5. Îndrumă şi controlează agenŃii economici cu sarcini de 

mobilizare pentru logistica protecŃiei civile la nivelul instituŃiei şi al 

Capitalei, precum şi pentru aprovizionarea populaŃiei în situaŃii 

deosebite, privitor la modul de întocmire a documentelor de 

mobilizare. 
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Art. 50 Serviciul Pregătirea Resurselor Umane şi 

Materiale pentru Apărare - atribuŃii 

1. Asigură secretariatul Comisiei pentru Probleme de Apărare a 

Municipiului Bucureşti, monitorizează, îndrumă, coordonează şi 

controlează modul cum compartimentele funcŃionale cu 

responsabilităŃi în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi din primăriile sectoarelor 1 - 6, îndeplinesc 

hotărârile comisiei şi dispoziŃiile preşedintelui acesteia; 

2. Estimează şi prezintă Comisiei pentru Probleme de Apărare a 

Municipiului Bucureşti propuneri de fonduri financiare pentru 

întocmirea lucrărilor de mobilizare economică din 

responsabilitatea structurilor funcŃionale ale aparatului de 

specialitate al Primarului General şi a celor privind evidenŃa 

militară a salariaŃilor aparatului de specialitate al Primarului 

General; 

3. Întocmeşte, pe baza cererilor înaintate de consiliile locale ale 

sectoarelor şi de Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă, 

proiectul planului de mobilizare a economiei pentru Municipiul 

Bucureşti; 

4. Întocmeşte şi actualizează programul de aprovizionare cu 

produse alimentare şi industriale de bază, ce urmează a fi 

distribuite în sistem raŃionalizat populaŃiei, conform prevederilor 

legale. 

5. Gestionează documentele privind evidenŃa militară şi lucrările 

de mobilizare la locul de muncă a personalului salariat din 

aparatului de specialitate al Primarului General şi al aparatului 
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permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, conform prevederilor legale 

Art. 51 Serviciul Înzestrare Materială – atribuŃii  

1. Estimează necesarul de aparatură, mijloace tehnice şi bunuri 

materiale specifice, destinate dotării şi echipării, conform 

normelor legale, a obiectivelor de protecŃie civilă; 

2. Estimează necesarul de lucrări, activităŃi şi materiale pentru 

întreŃinerea şi repararea obiectivelor şi mijloacelor tehnice, 

precum şi pentru gestionarea şi depozitarea bunurilor 

aprovizionate, pentru dotarea şi echiparea Inspectoratului pentru 

SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Bucureşti (I.S.U.M.B.); 

3. Întocmeşte proiectele anuale de propuneri bugetare finanŃate 

integral de la bugetul local, pentru "achiziŃii de bunuri şi alte 

cheltuieli de investiŃii" şi pentru "cheltuieli curente - bunuri şi 

servicii", în domeniul protecŃiei civile şi a protecŃiei contra 

incendiilor, Ńinând seama de necesarul şi solicitările la nivelul 

instituŃiei şi a cererilor primite de la I.S.U.M.B.; 

4. Urmăreşte realizarea indicatorilor bugetari aprobaŃi prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care se 

referă la activitatea serviciului; 

5. Introduce în sistemul informatic documentele justificative ce 

stau la baza achiziŃionării bunurilor materiale şi serviciilor; 

6. Întocmeşte, înaintează şi urmăreşte documentaŃia necesară 

pentru achiziŃionarea de bunuri materiale şi servicii, Ńinând seama 

de necesarul şi solicitările primite de la I.S.U.M.B.; 
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7. Întocmeşte documentaŃia necesară pentru demararea licitaŃiilor 

publice, Ńinând seama de necesarul şi solicitările primite de la 

I.S.U.M.B. şi o înaintează direcŃiei de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General. 

8. Urmare DispoziŃiei emisă de Primarul General, stabileşte 

subcomisiile de inventariere a depozitelor cu bunuri materiale de 

protecŃie civilă şi procedează la inventarierea faptică a acestora, 

întocmeşte procese verbale cu rezultatele inventarierii faptice la 

fiecare depozit; 

9. Coordonează şi participă la activitatea de casare a bunurilor 

materiale de protecŃie civilă cu durata de folosinŃă depăşită, 

deteriorate fizic sau uzate moral; 

10. Asigură depozitarea corespunzătoare a bunurilor de protecŃie 

civilă şi dotarea operativă cu aparatură, mijloace tehnice şi bunuri 

materiale de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe, 

conform normelor legale şi la solicitarea I.S.U.M.B., pentru 

asigurarea condiŃiilor normale de funcŃionare a activităŃii de 

protecŃie civilă, a formaŃiunilor de intervenŃie şi a Punctelor de 

Comandă; 

11. Face propuneri pentru asigurarea spaŃiilor necesare 

funcŃionării Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă al 

Municipiului Bucureşti (I.S.U.M.B.) şi depozitării materialelor de 

protecŃie civilă destinate intervenŃiei acestuia în situaŃii de urgenŃă 

şi asigură paza şi securitatea acestora; 
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12. Verifică buna depozitare şi întreŃinere a bunurilor materiale 

materialelor aflate în depozitele de protecŃie civilă, conform 

prevederilor legale; 

13. La solicitările I.S.U.M.B. asigură necesarul de materiale în 

cazul situaŃiilor de urgenŃă; 

14. Pune la dispoziŃie, la solicitarea Inspectoratului pentru SituaŃii 

de UrgenŃă Bucureşti "Dealul Spirii" şi de la sectoare, aparatura şi 

bunurile de protecŃiei civile din gestiunea DAPC în vederea 

instruirii, pentru completarea dotării, precum şi pentru intervenŃie 

în situaŃii de urgenŃă la mobilizare şi în timp de război; 

15. Urmăreşte şi colaborează cu DirecŃia Financiar Contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General pentru 

evidenŃierea corectă a bunurilor materiale achiziŃionate în 

vederea bunei desfăşurări a activităŃii I.S.U.M.B.; 

16. Inventariază bunurile materiale şi face propuneri în vederea 

casării, scoaterii din uz a bunurilor materiale cu durată de 

folosinŃă depăşită, deteriorate fizic sau uzate moral aflate în 

gestiunea D.A.P.C. 
Art. 52 serviciul planuri operative, organizare – 

mobilizare - atribuŃii 

1. Întocmeşte şi actualizează permanent „planul de evacuare a 

angajaŃilor şi bunurilor aparatului de specialitate al primarului 

general în situaŃii de urgenŃă"; 

2. Întocmeşte tematica orientativă anuală de instruire a 

personalului pe linia situaŃiilor de urgenŃă, o prezintă spre 

aprobare primarului general şi planifică instruirea personalului pe 

linia situaŃiilor de urgenŃă; 
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3. Instruieşte întreg personalul salariat din aparatul de specialitate 

al primarului general şi al aparatului permanent de lucru al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti în domeniul situaŃiilor 

de urgenŃă; 

4. Întocmeşte proiectul de dispoziŃie privind numirea inspectorului 

de protecŃie civilă la nivelul primăriei municipiului bucureşti şi îl 

supune spre aprobare primarului general; 

5. Elaborează lunar şi transmit conducătorilor locurilor de muncă 

temele pentru instruirea periodică a întregului personal în 

domeniul situaŃiilor de urgenŃă; 

6. Întocmeşte şi actualizează permanent ,,Planul de apărare la 

cutremur al angajaŃilor şi bunurilor aparatului de specialitate al 

Primarului General"; 

7. Întocmeşte şi actualizează permanent, planul de apărare la 

inundaŃii (extras) a angajaŃilor şi bunurilor aparatului de 

specialitate al primarului general"; 

8. Întocmeşte documentele pentru punerea în aplicare a 

,,Planului centralizator de evacuare în situaŃii de conflict armat" la 

nivelul instituŃiei; 

9. Întocmeşte şi actualizează permanent,,Planul de ProtecŃie 

Civilă"; 

10.Estimează şi prezintă Comitetului pentru SituaŃii de UrgenŃă al 

Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea includerii în bugetul 

local anual şi în planurile de perspectivă, propuneri de fonduri 

financiare pentru: instruirea şi verificarea pregătirii formaŃiunilor 

de protecŃie civilă ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi stabilirea 
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necesarului de materiale prevăzute în planurile de înzestrare a 

structurilor de protecŃie civilă ale Primăriei Municipiului Bucureşti, 

conform normelor în vigoare; 

11.Elaborează şi prezintă primarului general, preşedintelui 

comitetului pentru situaŃii de urgenŃă al primăriei capitalei, în 

vederea aplicării la nivelul instituŃiei, a măsurilor de protecŃie civilă 

prevăzute de lege, următoarele documente: structura 

organizatorică a protecŃiei civile şi încadrarea acesteia cu 

personal, concepŃia privind protecŃia personalului, a bunurilor şi 

valorilor materiale ale instituŃiei împotriva efectelor dezastrelor şi 

ale conflictelor armate, în raport cu tipurile de riscuri specifice 

zonei de amplasare; 

12.Întocmeşte analize, rapoarte cu date, concluzii şi propuneri 

privind situaŃia operativă, studii şi materiale pentru documentarea 

conducerii primăriei municipiului bucureşti; 

13. Participă la coordonarea şi conducerea activităŃilor de 

protecŃie civilă ce se desfăşoară la nivelul primăriei municipiului 

bucureşti cu scopul de limitare şi înlăturare a efectelor atacurilor 

din aer, teroriste şi dezastrelor, în conformitate cu deciziile 

comitetului pentru situaŃii de urgenŃă al primăriei municipiului 

bucureşti; 

14. Asigură punerea operativă în funcŃiune a aparaturii de 

specialitate din punctele de comandă operative şi pregătirea 

adăposturilor simple în vederea ocupării acestora de către 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

general; 
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15.Organizează conform hoiărârî\Comitetului. pentru SituaŃii de 

Urgentă al Primăriei Capitalei, formaŃii de intervenŃie voluntare, 

constituite pentru necesităŃile de protecŃie şi intervenŃie la nivelul 

instituŃiei în situaŃii de protecŃie civilă şi ia măsuri de antrenare 

riguroasă a întregului personal; 

16.Elaborează şi actualizează, în vederea prezentării Primarului 

General, spre aprobare, documentele operative privitoare la 

protecŃia angajaŃilor, bunurilor şi valorilor materiale ale aparatului 

de specialitate al Primarului General şi la utilizarea formaŃiilor de 

specialitate proprii, la intervenŃia în vederea înlăturării efectelor 

situaŃiilor de urgenŃă care ameninŃă sau au afectat instituŃia, după 

cum urmează: 

a). schema înştiinŃării personalului de conducere al 

aparatul de specialitate al primarului general; 

b) schema avertizării personalului din formaŃiunile de 

intervenŃie şi a alarmării celorlalŃi angajaŃi din aparatul de 

specialitate al primarului general; 

c) planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului general în 

situaŃii de urgenŃă; 

d)planul privind protecŃia personalului prin adăpostire; 

17.Elaborează planurile de pregătire pentru intervenŃia în situaŃii 

de urgenŃă şi planifică exerciŃiile de specialitate ale formaŃiilor de 

protecŃie civilă constituite la nivelul Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi conduce instruirea acestora, potrivit tematicii 

specifice şi planificării activităŃilor; 
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18. Întocmeşte şi actualizează planul de control privind 

organizarea, pregătirea şi aplicarea măsurilor de protecŃie civilă 

în situaŃii de urgenŃă pe teritoriul Capitalei, execută controalele 

planificate şi prezintă Comitetului pentru SituaŃii de UrgenŃă al 

Municipiului Bucureşti, informări şi sinteze privind protecŃia civilă; 

19. Elaborează planurile de asigurare a mentenanŃei şi verificării 

sistemului de alarmare publică şi a adăposturilor de protecŃie 

civilă, necesare alarmării şi adăpostirii populaŃiei Municipiului 

Bucureşti în situaŃii de urgenŃă şi controlează starea de 

funcŃionare a acestora la deŃinători; 

20. Instruieşte personalul de pază a obiectivelor, întocmeşte 

graficele de pază, controlează şi răspunde de asigurarea 

permanenŃei personalului la punctele de comandă şi depozite în 

situaŃii de urgenŃă, la mobilizare şi în timp de război; 

21. Răspunde de organizarea şi realizarea măsurilor de prevenire 

şi stingere a incendiilor la punctele de comandă şi depozitele de 

materiale de protecŃie civilă ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

controlează respectarea acestora de către gestionari, personalul 

de deservire şi de pază, precum şi de către alte persoane care au 

acces în respectivele obiective şi depozite; 

22. Asigură şi răspunde de paza şi securitatea obiectivelor, 

inspectoratelor, punctelor de comanda şi a depozitelor; 

23. Gestionează, Ńine evidenŃa cantitativă, întreŃine şi conservă 

bunurile existente în depozitele pe care le are în primire; 
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DIRECłIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ Şl SERVICII 

PUBLICE 

Art.53 Obiect de activitate 

1. Verifică modul de îndeplinire al obligaŃiilor contractuale, 

respectiv legale, de către operatorii de servicii de utilitate publică 

din Municipiul Bucureşti, din sfera specifică de activitate şi 

comunică DirecŃiei InspecŃie şi Control General neregulile 

constatate. 

2. Asigură managementul calităŃii serviciilor, strategia, 

planificarea, siguranŃa, coordonarea, contractarea şi urmărirea 

transportului public urban; 

3. Întocmeşte prin structurile subordonate dosarul de 

expropriere şi îl depune la Serviciul Proiecte Urbane - DirecŃia 

Urbanism; 

4. Coordonează activitatea de emitere a autorizaŃiilor de 

construire, reconstruire, desfiinŃare, modificare, extindere sau 

reparare privind lucrările de infrastructură, a acordurilor şi avizelor 

pentru lucrările de investiŃii în infrastructura tehnico-edilitară şi 

stradală, cât şi a autorizaŃiilor de intervenŃie pentru remedierea 

avariilor de pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

5. Coordonează serviciile de utilităŃi publice, creează strategiile 

de implementare şi dezvoltare pentru acestea şi asigură 

aducerea acestora la îndeplinire; 

 

DirecŃia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea 

CirculaŃiei 
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Art.54 Obiect de activitate 

1. Asigură managementul calităŃii serviciilor, strategia, 

planificarea, siguranŃa, coordonarea, contractarea şi urmărirea 

transportului public urban; 

2. Elaborează şi implementează strategia de dezvoltare şi 

modernizare a reŃelei stradale (planificare, coordonare şi urmărire 

a calităŃii, monitorizarea, promovarea investiŃiilor şi a lucrărilor de 

modernizare a străzilor, podurilor şi pasajelor rutiere); 

3. Emite metodologia de autorizare a transportului public urban 

şi realizează autorizarea acestuia; 

4. Promovează relaŃiile cu parteneri externi privind dezvoltarea 

metropolitană, regională şi transportul integrat; 

5. Asigură sistematizarea circulaŃiei rutiere; 

Art.55 Serviciul Lucrări Infrastructură - atribuŃii 

1. Introduce ofertele financiare în sistemul informatic intern al 

direcŃiei; 

2. Verifică situaŃiile de lucrări introduse la plată; 

3. Introduce în sistemul informatic intern al direcŃiei toate 

dispoziŃiile de şantier aprobate şi actele adiŃionale (NR - notă 

renunŃare, NCS - notă comandă suplimentară); 

4. Verifică facturile şi toată documentaŃia, întocmeşte 

ordonanŃarea de plată şi adresele de înaintare către D.F.C.; 

5. łine evidenŃa facturilor şi a cheltuielilor pe fiecare tip de 

contract; 

6. Întocmeşte situaŃia plăŃilor pe tipuri de obiective bugetare 

aprobate pentru proiectele de execuŃie in derulare; 
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7. Întocmeşte rapoarte către conducere în cea ce priveşte 

realizarea plăŃilor şi valoarea situaŃiilor de lucrări; 

8. Participă la comandamente săptămânale din şantier; 

9. Consemnează şi transmite către factorii de decizie 

problemele semnalate în şantier; 

10.Întocmeşte rapoarte săptămânale cu problemele apărute şi cu 

stadiul lucrărilor; 

11. Întocmeşte adrese înaintare către deŃinătorii de utilităŃi 

implicaŃi în derularea proiectului; 

12. Urmăreşte realizarea lucrărilor conform proiectului de 

execuŃie; 

13. Participă la toate fazele de verificare a asigurării calităŃii 

lucrărilor şi vizează documentele întocmite; 

14. Urmăreşte încadrarea în graficele de execuŃie a lucrărilor şi 

reactualizarea acestora în caz de nerespectare din motive 

întemeiate; 

15. Urmăreşte termenele de valabilitate a documentelor aferente 

lucrărilor de execuŃie (Certificat de urbanism, AutorizaŃia de 

construire,avize); 

16. Urmăreşte modul de semnalizare a lucrărilor pe perioada 

desfăşurării acestora; 

17. Îndrumă executantul în vederea întocmirii documentaŃiei 

pentru obŃinerea avizelor şi acordurilor necesare desfăşurării 

lucrărilor; 
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18. Întocmeşte documentele necesare demarării lucrărilor (ordine 

de începere) şi transmite scrisoarea de garanŃie bancară a 

contractantului către D.F.C.; 

19. Solicită D.F.C. plata cotelor băneşti obligatorii către 

Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii la proiectele în derulare; 

20.Asigură corespondenŃa pe parcursul derulării contractului cu 

executantul, consultantul, proiectantul şi alŃi terŃi implicaŃi; 

21. Participă la efectuarea măsurătorilor în vederea întocmirii 

ataşamentelor şi le vizează din partea beneficiarului; 

22. Primeşte şi transmite situaŃiile de lucrări către compartimentul 

economic; 

23.Întocmeşte informări către conducere cu privire la problemele 

întâlnite în procesul de execuŃie a lucrărilor; 

24. Urmăreşte circuitul documentelor şi intervine atunci când apar 

blocaje sau întârzieri în derularea contractului; 

25. Întocmeşte adrese de convocare a comisiei de recepŃie la 

terminarea lucrărilor şi la recepŃia finală precum şi procesele-

verbale de recepŃie aferente; 

26. Participă la recepŃia lucrărilor executate şi asigură predarea 

amplasamentului către beneficiar. 

Art. 56 Serviciul Sistematizarea CirculaŃiei Autorizare - 

atribuŃii 

1. Asigură secretariatul Comisiei Tehnice de CirculaŃie a 

Municipiului Bucureşti (C.T.C.); 

2. Elaborează şi arhivează avizele de circulaŃie şi celelalte 

lucrări ale serviciului; 
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3. Transmite spre urmărire la AdministraŃia Străzilor şi la 

AdministraŃiile Publice de Sector, avizele C.T.C. pentru punerea 

în aplicare; 

4. Introduce în baza de date situaŃiile specifice serviciulu ;  

5. Fundamentează şi propune reglementări de circulaŃie; 

6. Analizează propunerile de reglementări de circulaŃie venite 

din partea petenŃilor, le verifică, direct sau cu ajutorul altor 

instituŃii din domeniu, le supune analizei Comisiei Tehnice de 

CirculaŃie şi Ńine evidenŃa şi urmăreşte implementarea celor 

avizate; 

7. Întocmeşte documentaŃii tehnice în vederea organizării 

licitaŃiilor în domeniul de activitate; 

8. Urmăreşte derularea contractelor primăriei în domeniul 

sistematizării circulaŃiei şi în domeniul parcărilor; 

9. Realizează studii şi proiecte în domeniul de activitate sau 

lansează realizarea acestora în mod externalizat; 

10. Fundamentează, propune şi elaborează proiecte de acte 

normative noi sau modificări ale celor existente din domeniul 

sistematizării circulaŃiei şi domeniul parcărilor; 

11. Participă la acŃiuni comune cu alte instituŃii cu activitate în 

domeniul circulaŃiei rutiere, în scopul asigurării respectării 

reglementărilor în domeniu; 

12.Verifică propunerile de realizare şi încadrare pe categorii a 

parcajelor, venite direct sau prin AdministraŃia Străzilor şi le 

supune spre avizare Comisiei Tehnice de CirculaŃie a Municipiului 

Bucureşti; 
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13. łine evidenta parcărilor avizate în Comisia Tehnică de 

CirculaŃie; 

14. Verifică în teren locaŃii pentru realizarea de parcări şi 

formulează propuneri în acest sens; 

15.Eliberează autorizaŃiilor de acces a vehiculelor grele în 

municipiul Bucureşti; 

16.Înregistrează vehiculele pentru care nu există obligativitatea 

înmatriculării. 

Art.57 Serviciul Transport Urban - atribuŃii 

1.Gestionează punerea în aplicare a legislaŃiei privind transportul 

public; 

2. Eliberează autorizaŃii de transport şi execuŃie (autoritate de 

autorizare); 

3. Verifică activitatea RATB; în scopul aprobării subvenŃiilor 

solicitate; 

4. Asigură legătura locală între operatorii de transport (RATB, 

Metrorex, operatori privaŃi de transport public de persoane); 

5.Gestionează şi actualizează permanent strategia de deservire a 

altor mijloace de transport public; 

6.Urmăreşte evoluŃia reŃelei de transport public; 

7.Verifică şi avizează graficele de circulaŃie privind transportul 

public şi propune măsuri de îmbunătăŃire; 

8.Îndeplineşte rolul de autoritate de transport public local şi de 

autoritate de autorizare, conform legii; 
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9.Fundamentează, propune şi elaborează proiecte de acte 

normative noi sau modificări ale celor existente, din domeniul 

transportului public sau al modurilor alternative de transport; 

10.Urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de implementare a 

facilităŃilor pentru desfăşurarea modurilor alternative de transport 

(biciclete, car – sharing, etc.); 

 Art. 58 Serviciul Planificare şi Pregătire Proiecte - 

atribuŃii 

1. Întocmeşte strategia în ceea ce priveşte proiectele de 

infrastructură specifice direcŃiei; 

2. Întocmeşte documentaŃia necesară achiziŃionării: studiu de 

prefezabilitate (SPF), studiu de fezabilitate(SF), plan urbanistic 

zonal (PUZ), proiect tehnic (PT), caiet de sarcini, detalii de 

execuŃie şi o transmite la direcŃia achiziŃii; 

3. Urmăreşte graficul de achiziŃionare şi procedura de achiziŃie 

specificată; 

4. Urmăreşte derularea contractelor pentru serviciile enunŃate mai 

sus; 

5. Verifică şi întocmeşte documentaŃia necesară efectuării plăŃilor 

de către DFC pentru documentele de mai sus; 

6. Întocmeşte documentaŃia necesară pentru introducerea 

proiectelor în diferitele comisii de specialitate, în vederea obŃinerii 

avizelor şi acordurilor (CTE - comisia tehnico economică, CTC- 

comisia tehnică de circulaŃie, CTUAT- comisia tehnică de 

urbanism şi amenajarea teritoriului); 
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7. Întocmeşte documentaŃia necesară şi iniŃiază proiecte de 

Hotărâre ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 

vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectele de infrastructură-transport şi reglementare activităŃi de 

transport; 

8. Întocmeşte documentaŃia necesară achiziŃionării lucrărilor de 

execuŃie şi consultanŃă tehnică şi o transmite la DGA; 

9. Întocmeşte documentaŃia necesară în vederea obŃinerii 

AutorizaŃiei de Construire şi o transmite ulterior la DirecŃia 

AutorizaŃii Infrastructură; 

10. Întocmeşte proiectul planului de achiziŃie publică pe specificul 

direcŃiei pe care îl transmite la DGA; 

11. Informează conducerea asupra graficului de urmărire a 

proiectelor; 

12. Întocmeşte propunerea bugetară pentru proiectele direcŃiei şi 

efectuează toate rectificările bugetare ce se impun; 

13. Urmăreşte procedura de achiziŃie şi consultanŃă tehnică a 

contractelor de execuŃie până la semnarea acestora; 

14.Transmite contractele semnate şi documentaŃia aferentă 

(oferta, grafice) în format electronic şi pe suport hârtie către 

Serviciul Lucrări Infrastructură; 

15.Transmite către DirecŃia Patrimoniu documentaŃia necesară 

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării 

utilităŃii publice, sau pentru declanşarea procedurii de 

expropriere, după caz; 
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DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE 

Art. 59. Obiect de activitate  

Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local 

din domeniul de activitate conform legislaŃiei în vigoare. 

Art. 60. Serviciul Termoenergetic – atribuŃii 

1.Coordonează şi monitorizează serviciul public de alimentare cu 

energie termică; 

2.Elaborează documente cu propuneri pentru eficientizarea 

activităŃii operatorului serviciului (RADET); 

3.Monitorizează modul de asigurare a serviciului public de 

alimentare cu energie termică de către operatorul serviciului 

(RADET) ; 

4.Monitorizează zilnic parametrii de funcŃionare ai sistemului 

centralizat de termoficare din municipiul Bucureşti; 

5.Analizează periodic, prin sondaj, la punctele termice parametrii 

agentului termic primar, agentul termic secundar şi parametrii 

apei calde de consum; 

6.Întocmeşte rapoarte trimestriale privind asigurarea parametrilor 

agentului termic; 

7.Analizează datele cuprinse în rapoarte şi identifică cauzele 

deficienŃelor constatate; 

8.Propune măsuri pentru îmbunătăŃirea serviciului de furnizare a 

energiei termice şi transmit către operatorul serviciului analiza 

efectuată; 
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9.Analizează periodic, prin sondaj,la secŃiile de termoficare 

modalitatea de gestionare a incidentelor şi avariilor, precum şi 

modul de rezolvare a sesizărilor şi reclamaŃiilor; 

10.Întocmeşte rapoarte trimestriale privind gestionarea 

incidentelor şi avariilor şi rezolvarea sesizărilor / reclamaŃiilor; 

11.Analizează datele cuprinse în rapoarte, stabileşte cauzele 

deficienŃelor constatate şi propune măsuri pentru remedierea 

acestora; 

12.Transmite operatorului serviciului analiză efectuată în vederea 

implementării măsurilor necesare; 

13.Participă la elaborarea regulamentului serviciului public şi 

propune aprobarea acestuia C.G.M.B.; 

14.Controlează modul de desfăşurare a activităŃii privind 

repartizarea costurilor energiei termice în condominii, pe baza 

sesizărilor primite de la consumatorii individuali de energie 

termică; 

15.Primeşte sesizările privind repartizarea costurilor energiei 

termice pentru încălzire în cadrul condominiilor şi analizează 

toate aspectele problemelor semnalate, astfel: 

a) analizează contractele de prestări servicii privind repartizarea 

costurilor inclusiv a metodologiei de repartizare aplicate Ńinând 

cont de reglementările legale în vigoare; 

b) Analizează repartizarea costurilor la nivel de condomeniu şi 

stabilesc cauzele care au dus la o repartizare neechitabilă a 

costurilor; 
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c) întreprind demersurile necesare şi acordă asistenŃă pentru 

realizarea concilierii între prestator şi beneficiarii serviciului pentru 

rezolvarea problemelor semnalate; 

d) elaborează răspunsurile la sesizările primite cuprinzând 

concluziile analizei efectuate şi eventualele recomandări pentru 

repartizarea echitabilă a costurilor şi stimularea economisirii 

resurselor la nivel de condomeniu; 

16. Dezvoltă, modernizează şi reabilitează componente ale 

sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 

complementar cu programele R.A.D.E.T. inclusiv implementarea 

programelor de contorizare; 

17. Întocmeşte documentele necesarepentru prevederea în 

proiectul de buget al municipiului Bucureşti a cheltuielilor aferente 

investiŃiilor publice: lista obiectivelor de investiŃii, situaŃia 

repartizării pe trimestre a propunerilor de cheltuieli de capital, 

note de fundamentare - pentru justificarea propunerilor de 

cheltuieli. 

18.Transmite documentele sus menŃionate la compartimentul 

financiar-contabilitate; 

19.Întocmeşte propunerile şi angajamentele bugetare în baza 

bugetului aprobat al serviciului; 

20.Prevede în programul anual al achiziŃiilor publice, 

contractele/acordurile cadru pe care compartimentul 

intenŃionează să le atribuie/încheie în baza aplicării procedurilor 

de achiziŃie publică şi, după aprobarea acestuia, operează 
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completări/modificări în programul aferent serviciului (dacă este 

cazul); 

21 Elaborează caietele de sarcini care stau la baza atribuirii 

investiŃiilor publice, precum şi pentru contractele ce urmează a fi 

încheiate în urma derulării procedurilor de achiziŃie publică a 

investiŃiilor derulate de Primăria Municipiului Bucureşti; 

22.îndeplineşte atribuŃiile legale ce revin membrilor comisiilor de 

evaluare a ofertelor în cazul participării la evaluarea ofertelor în 

cadrul comisiilor de evaluare; 

23.Analizează fazele proiectelor (tema de proiectare, studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuŃie) în vederea avizării 

acestora de C.T.E. al Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

suplimentar, pentru studiile de fezabilitate (documentaŃiile 

tehnico-economice), în vederea aprobării acestora de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau Guvern; 

24.Analizează proiectele întocmite la diferite faze de proiectare 

pentru investiŃiile noi aferente serviciului, întocmeşte rapoartele 

de specialitate în urma analizei şi dacă este cazul, solicită 

completarea acestora; 

25.Transmite proiectele şi rapoartele de specialitate la 

compartimentul care asigură secretariatul C.T.E. al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

26.Participă în cadrul C.T.E. al Primăriei Municipiului Bucureşti la 

analiza şi avizarea fazelor proiectelor; 

27.întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri 

ale Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea 
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aprobării studiilor de fezabilitate (documentaŃiilor tehnico-

economice); 

28.Monitorizează realizarea proiectelor de investiŃii derulate de 

operatorul serviciului (RADET); 

29.Solicită situaŃii privind derularea proiectelor de investiŃii 

derulate de operatorul serviciului; 

30.Analizează datele furnizate de operatorul serviciului (RADET) 

privind investiŃiile derulate de acesta; 

31.Propune măsuri pentru eficientizarea realizării investiŃiilor 

derulate de operatorul serviciului (RADET); 

32.Realizează investiŃiile Primăriei Municipiului Bucureşti în 

sistemul de alimentare cu energie termică; 

33.Monitorizează şi coordonează activităŃile entităŃilor implicate în 

realizarea investiŃiilor Primăriei Municipiului Bucureşti dacă este 

cazul (compartimente ale Primăriei Municipiului Bucureşti, 

operatorul serviciului RADET, Consultantul investiŃiei); 

34.Întocmeşte documentele necesare pentru modificarea 

/completarea contractelor încheiate, aferente servciului, în 

vederea realizării obiectului acestora: referate privind necesitatea 

şi oportunitatea modificării contractelor încheiate şi proiecte de 

acte adiŃionale la contractele încheiate; 

35.Urmăreşte realizarea contractelor de achiziŃie prin: 

a) întocmirea de baze de date pentru urmărirea realizării 

contractelor; 

b)analiza încadrării în graficele de execuŃie 
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c) solicitarea de date, informaŃii, justificări referitoare la stadiul 

execuŃiei contractelor către compartimentele şi entităŃile implicate 

în realizarea investiŃiei 

d)stabilirea de măsuri pentru realizarea contractelor în condiŃii 

optime;  

e)transmiterea de instrucŃiuni către contractanŃi, compartimentele 

şi entităŃile implicate în realizarea investiŃiei; 

36.Decontează lucrările, bunurile, serviciile 

executate/livrate/prestate; 

37.Analizează documentele justificative transmise de contractanŃi 

pentru lucrările, bunurile, serviciile executate/livrate/ prestate, în 

vederea decontării acestora şi solicită completări/modificări ale 

acestora, dacă este cazul;  

38.Certifică documentele justificative în privinŃa realităŃii 

regularităŃii şi legalităŃii operaŃiunii pentru care s-au certificat 

respectivele documente şi introduce în programul informatic 

datele aferente obligaŃiilor de plată (facturilor); 

39.Întocmeşte documentele necesare plăŃii (ordonanŃare de plată 

adrese) şi le transmite la direcŃiile de specialitate în vederea 

efectuării plăŃii; 

40.Întocmeşte documentele justificative pentru plata taxelor 

legale aferente lucrărilor de construcŃii (cota ISC, cota Casa 

Constructorilor, etc.) 

41.Face recepŃia lucrărilor executate, la terminarea lucrărilor şi 

întocmeşte documentele pentru eliberarea/reŃinerea garanŃiilor de 

buna execuŃie 
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42.Asigură finanŃarea obiectivelor de investiŃii noi, finanŃate din 

credite externe, şi, după caz, din transferuri de la bugetul local; 

43.întocmeşte planurile de finanŃare, planurile de achiziŃii şi alte 

situaŃii privind sumele cheltuite pentru obiectivul de investiŃie pe 

surse de finanŃare şi articole de cheltuieli; 

44.întocmeşte situaŃii şi note justificative privind stadiul derulării 

investiŃiei (din punct de vedere fizic şi financiar) în vederea 

transmiterii acestora finanŃatorilor şi altor organisme implicate în 

gestiunea obiectivelor de investiŃii; 

45.Participă în cadrul comisiilor de evaluare, la solicitarea 

RADET, a ofertelor constituite la nivelul operatorului serviciului 

(RADET) în vederea atribuirii contractelor de achiziŃie publică 

pentru lucrările/serviciile/bunurile achiziŃionate, contracte 

finanŃate din bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

46.Participă în cadrul comisiilor de recepŃie constituite la nivelul 

operatorului serviciului (RADET) in vederea recepŃiei lucrărilor de 

investiŃii finanŃate din bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

47.Analizează solicitările (persoanelor fizice şi juridice) privind 

devierea/ înlocuirea reŃelelor termice în vederea emiterii acordului 

de principiu, astfel: 

a) analizează solicitările transmise Ńinând cont de punctul de 

vedere al operatorului serviciului (RADET); 

b) eliberează acordul de deviere sau refuzul acestuia, după 

caz; 

48.Primeşte, analizează şi răspunde solicitării din partea 

A.N.R.S.C. privind furnizarea elementelor necesare stabilirii 
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preŃului local de referinŃa şi a compensării unitare, comunicând 

acest lucru şi operatorului serviciului (RADET); 

49.Furnizează către A.N.R.S.C. datele necesare pentru stabilirea 

preŃului local de referinŃă pentru energia termică furnizată 

populaŃiei prin sisteme centralizate şi a compensării unitare 

pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică 

furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate; 

50.Primeşte, analizează şi răspunde solicitării din partea 

A.N.R.S.C. privind furnizarea elementelor necesare stabilirii 

preŃului local de referinŃa şi a compensării unitare, comunicând 

acest lucru şi operatorului serviciului (RADET); 

51.Analizează aspectele tehnice privind preŃurile şi tarifele locale 

de furnizare a energiei termice propuse de operatorul serviciului 

(RADET) în vederea aprobării acestora, astfel: 

a) primeşte propunerile şi documentele justificative privind 

preŃurile şi tarifele locale de la operatorul serviciului (RADET); 

b) transmite documentele primite de la operatorul serviciului la 

compartimentul economic al aparatului de specialitate ai 

PrirfŃarului General în vederea efectuării unei analize economice; 

c) verifică respectarea metodologieei de calcul a tarifului 

elaborat de A.N.R.S.C. 

d) solicită şi verifică includerea de către operatorul serviciului a 

costurilor tuturor activităŃilor şi eleementelor ( activităŃile de 

producere, transport, distribuŃie şi furnizare a energiei termice, 

pierderile tehnologice, cota de dezvoltare, cota de profit, etc.) 



162 
 

care justifică preŃurile şi tarifele locale propuse, efectuând şi un 

calcul al acestora; 

52.Elaborează împreună cu compartimentul economic 

documentele necesare aprobării tarifului (Raport de specialitate, 

proiect de hotărâre, etc.); 

53. Furnizează M.A.I. datele necesare pentru alocarea sumelor în 

vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor 

combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei termice 

furnizate populaŃiei; 

54.Primeşte, analizează şi transmite datele solicitate de M.A.I. 

privind stabilirea sumelor necesare pentru acordarea 

compensării, în baza datelor transmise de RADET; 

55.Analizează documentele justificative privind subvenŃiile 

acordate operatorului serviciului (RADET) în vederea acoperirii 

diferenŃei de tarif pentru energia termică furnizată populaŃiei şi 

pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 

combustibilii utilizaŃi pentru producerea energiei termice furnizate 

populaŃiei prin sisteme centralizate; 

56. Procedura pentru acordarea subvenŃiei pentru acoperirea 

diferenŃei de tarif pentru energia termică furnizată populaŃiei este: 

a) primeşte de la operatorul serviciului documentele justificative 

pentru acordarea subvenŃiei; 

b) verifică preŃul de cumpărare a energiei termice de la 

producători Ńinând cont de Deciziile A.N.R.E., Hotărârile 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, contractele de 



163 
 

furnizare a energiei termice încheiate între operatorul serviciului 

şi producători; 

c) verifică tarifele de distribuŃie si transport a energiei termice 

Ńinând cont de Hotărârile Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în vigoare; 

d) verifică modul de calcul a subvenŃiei ce urmează a fi acordată 

pentru diferenŃa de tarif Ńinând cont de Deciziile A.N.R.S.C. 

privind compensarea unitară pentru combustibil şi Hotărârile 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea 

preŃului local al energiei termice pentru populaŃie şi operează 

corecŃiile necesare (dacă este cazul); 

e) certifică documentele justificative pentru acordarea 

subvenŃiei în privinŃarealităŃii, regularităŃii şi legalităŃii operaŃiunii 

pentru care s-au certificat respectivele documente; 

f) întocmeşte documentele necesare plăŃii (ordonanŃare de 

plată, propunere şi angajament bugetar) şi le transmite la DirecŃia 

Generală Economică în vederea efectuăriiplăŃii; 

57.Procedura pentru acordarea subvenŃiei operatorului serviciului 

(RADET) în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale 

preŃurilor la combustibilii utilizaŃi pentru producerea energiei 

termice furnizate populaŃiei este: 

a) primeşte de la operatorul serviciului documentele justificative 

pentru acordarea subvenŃiei; 

b) verifică modul de calcul a subvenŃiei ce urmează a fi acordată 

în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la 

combustibilii; 
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c) certifică documentele justificative pentru acordarea subvenŃiei 

în privinŃa realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii operaŃiunii; 

d) întocmeşte documentele necesare plăŃii (ordonanŃare de 

plată, propunere si angajament bugetar) şi le transmite la DirecŃia 

Generală Economică în vederea efectuării plăŃii; 

58.Urmăreşte acoperirea din bugetul Primăriei Municipiului 

Bucureşti a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de 

producŃie, transport, distribuŃie şi furnizare a energiei termice 

pentru populaŃie în sistem centralizat, pierderi neacceptate în 

preŃul/ tariful aprobat; 

59.Prevede în bugetul local sumele necesare pentru plata 

datoriilor operatorului serviciului; 

60.Urmăreşte graficul de plăŃi aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, întocmeşte documentele de 

plată şi le transmite DirecŃiei Generale Economice în vederea 

efectuării plăŃii; 

61.Asigurură elaborarea, actualizarea şi implementarea strategiei 

locale privind serviciul public de alimentare cu energie termică 

(produsă centralizat) pentru Municipiul Bucureşti, astfel: 

a) îndeplineşte atribuŃiile ce revin, conform Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, membrilor şi secretarului 

Comitetului Municipal al Energiei (CME) privind urmărirea 

elaborării strategiei, sprijinirea elaboratorului strategiei în 

obŃinerea datelor necesare, analiza strategiei (a 

rapoartelor/părŃilor componente), avizarea strategiei şi 
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monitorizarea procesului de aplicare a strategiei după aprobarea 

acesteia; 

b) îndeplineşte atribuŃiile ce revin, conform Hotărârii Consiliului-

General al Municipiului Bucureşti, membrilor grupului de lucru, 

privind colectarea datelor necesare elaboratorului strategiei; 

c) întocmeşte documentele necesare (raport de specialitate, 

proiect de hotărâre, etc.) în vederea aprobării strategiei de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

d) elaborează documentele necesare (rapoarte, proiecte de 

hotărâri, proiecte de dispoziŃii, etc.) pentru 

întocmirea/modificarea/completarea/actualizarea reglementarilor 

privind elaborarea şi implementarea strategiei energetice locale; 

e) asigură elaborarea de proiecte/studii în vederea 

implementării soluŃiilor propuse de strategie şi, în măsura în care 

investiŃiile realizate în baza proiectelor aprobate îşi dovedesc 

fezabilitatea, ia măsuri pentru extinderea soluŃiilor aplicate 

62.Analizează ofertele agenŃilor economici privind propunerile 

acestora de colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti şi 

înocmteşte răspunsuri la acestea. 

Art. 61 Serviciul alimentare cu apă, canalizare, 

amenajări hidrotehnice- atribuŃii 

1. Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

reprezintă activităŃile de utilitate publică si de interes economic 

general, care au drept scop asigurarea apei potabile si a 

serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii municipiului 

Bucureşti. 
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2. Derulează investiŃiile aferente serviciului şi gestionează 

procesul de extindere a reŃelelor de alimentare cu apa , 

canalizare pentru străzile neeligibile Contractului de Concesiune; 

3. întocmeşte "tema de proiectare" care cuprinde fundamentarea 

necesităŃii şi oportunităŃii investiŃiei şi raportul de specialitate 

pentru avizarea în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

4. întocmeşte lista propunerilor bugetare anuale şi lista 

rectificărilor bugetare- le transmite cu adresă la DirecŃia Buget; 

5. întocmeşte propunere de angajament bugetar, angajament 

bugetar şi caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate, pe care 

le înaintează cu adresă la direcŃia de specialitate pentru 

organizarea licitaŃiei desemnării proiectantului; 

6. Dă ordin de începere a execuŃiei proiectului în baza 

contractului încheiat de direcŃia de specialitate; 

7. întocmeşte un raport de specialitate şi-l trimite împreună cu 

studiul de fezabilitate şi avizul Consiliului Tehnico-Economic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

8.întocmeşte documentaŃia necesară proiectului de hotărâre al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiŃiei (raport de specialitate, 

expunere de mootive, hotărâre, anexe ) şi după aprobare 

prevede sumele necesare pentru faza de execuŃie în rectificarea 

de buget; 

9.Întocmeşte propunere de angajament bugetar, angajament 

bugetar şi caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate,pe care 
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le înaintează cu adresă la direcŃia de specialitate pentru 

organizarea licitaŃiei – faza de consultanŃă-execuŃie; 

10. Transmite ordinul de începere al lucrărilor către constructor şi 

consultant (după încheierea contractelor pentru execuŃie şi 

consultanŃă de către DirecŃia de specialitate); 

11. Întocmeşte un referat pentru achitarea sumei legale din 

valoarea contractului, InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii; 

12.Urmăreşte derularea contractelor şi întocmeşte lunar 

ordonanŃare de plată a facturilor, Raport de constatare, pe care le 

transmite DirecŃiei Financiar Contabilitate; 

13. întocmeşte referatele aferente lucrărilor suplimentare sau a 

schimbărilor de soluŃii apărute;  

14.Participă la recepŃia "la terminarea lucrărilor de execuŃie şi 

semnează procesul -verbal de constatare a terminării lucrărilor; 

15.în baza procesului-verbal de recepŃie al lucrărilor, transmite o 

adresă la DirecŃiea Financiar Contabilitate pentru deblocarea 

garanŃiei de bună execuŃie; 

16.Verifică întocmirea CărŃii Tehnice a ConstrucŃiei şi transmite 

anexele prevăzute de HCGMB nr. 54/2002, DirecŃiei Financiar 

Contabilitate si DirecŃiei Patrimoniu; 

17.întocmeşte documentaŃia necesara proiectului de hotărâre 

pentru aprobarea in C.G.M.B. a introducerii investiŃiei respective 

in patrimoniul Primăriei Municipiului Bucureşti si transmiterea ei in 

concesiune la APA NOVA Bucureşti; 
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18.Urmăreşte derularea Contractului de Concesiune încheiat 

între Primăria Municipiului Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti 

S.A.,. prin următoarele activităŃi: 

a) verifică periodic centrele operaŃionale pentru a constata daca 

au fost realizate lucrările planificate (săptămânal APA NOVA 

Bucureşti trimite o lista care conŃine lucrările-intervenŃiile majore 

necesare îmbunătăŃirii sistemului de alimentare cu apă şi 

canalizare, planificate pentru săptămâna următoare); 

b) monitorizează starea de funcŃionare ale gurilor de scurgere de 

pe arterele principale ale municipiului Bucureşti; 

c)întocmeşte adrese de înştiinŃare către APA NOVA Bucureşti şi 

Note de constatare; iar trimestrial sau semestrial (după caz) se 

face o analiză a acestor Note de constatare şi se propun măsuri 

de îmbunătăŃire la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în 

municipiul Bucureşti; 

d)întocmeşte documentaŃia necesară avizării in Comisia Tehnico-

Economic pentru lucrările de extinderi ale reŃelelor de alimentare 

cu apă şi canalizare propuse de APA NOVA Bucureşti in 

coformitate cu Contractul de Concesiune incheiat; 

e) întocmeşte documentaŃia (Proiect de hotărâre, Raport de 

specialitate si Expunere de motive) pentru aprobarea de către 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărârilor în 

legătură cu monitorizarea serviciilor de alimentare cu apă si 

canalizare concesionate SC APA NOVA Bucureşti SA ; 

19.Verifică, analizează şi întocmeşte documentaŃia aferentă 

eliberării autorizaŃiilor de prestaŃie; 
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20. Eliberează acordurile de principiu necesare extinderilor, 

devierilor, înlocuirilor reŃelelor de alimentare cu apa si canalizare 

din alte fonduri decât cele publice, după examinarea dosarului 

depus de solicitanŃi ( primării de sector, societăŃi de proiectare, 

societăŃi de construcŃii, persoane fizice /juridice, etc); 

21.Constată abaterile şi întocmeşte demersurile necesare 

prevăzute de legislaŃie pentru eliminarea acestora, în cazul în 

care apar necomformităŃi în sistemul public de alimentare cu apă 

şi canalizare din Municipiul Bucureşti, altele decât cele urmărite 

prin Nivelele de Servicii de către A.M.R.S.P.; 

22.Rezolvă sesizările/reclamaŃiile înregistrate prin verificări în 

documentaŃii şi/sau teren şi întocmeşte adrese de răspuns către 

petent sau transmite petiŃia spre soluŃionare (dupa caz) către 

ANB, ALPA, AMRSP, prestator, instituŃii, sau direcŃii din Primăria 

Municipiului Bucureşti; 

23.Participă la recepŃii la terminarea lucrărilor/finale pentru 

investiŃiile terŃilor (altele decât cele ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti 

24.Elaborează strategii, regulamente de funcŃionare, norme 

pentru serviciile de alimentare cu apă si canalizare, în colaborare 

cu A.M.R.S.P. în vederea aprobării de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a proiectelor de hotărâri aferente; 

25.Analizează ofertele agenŃilor economici privind propunerile 

acestora de colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti şi 

întocmeşte răspunsurile la acestea 
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 Art. 62 Serviciul Managementul Deşeurilor, Salubritate 

şi Toalete Publice-atribuŃii 

1.Elaborează, modifică, completează şi înaintează spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti normele de 

salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti;  

2.Elaborează, modifica, completează si înaintează spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti Regulamentul de 

organizare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul 

Bucureşti; 

3.Elaborează, modifică completează şi înaintează spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti Strategia de 

dezvoltare şi funcŃionare a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti; 

4.Elaborează, modifică, completează şi înaintează spre 

aprobareConsiliului General al Municipiului Bucureşti Strategia de 

accelerare şi dezvoltare a serviciului public de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti; 

5.Elaborează, modifică, completează şi înaintează spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti Planul de gestionare 

a deşeurilor în Municipiul Bucureşti; 

6.Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti acte normative la nivel local care 

reglementează serviciul public de salubrizare, igienizare şi toalete 

ecologice; 

7.Elaborează caietul de sarcini şi documentaŃiile tehnice 

necesare împreună cu compartimentele economice din cadrul 
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Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea organizării licitaŃiilor 

care au ca obiect activitatea de salubrizare, igienizare şi toalete 

publice; 

8.Elaborează referatele şi participă la Comisia Tehnico - 

Economică pentru susŃinerea proiectelor, studiilor realizate în 

domeniul salubrizării, depozitarii deşeurilor, igienizării si toaletelor 

publice; 

9.întocmeşte şi actualizează banca de date referitoare la 

gestiunea deşeurilor urbane şi întocmeşte periodic (lunar, anual) 

situaŃii privind deşeurile depozitate la rampele ecologice. 

10.întocmeşte şi actualizează banca de date privind gestionarea 

deşeurilor reciclabile în Municipiul Bucureşti; 

11.întocmeşte şi actualizează banca de date privind gestionarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din Municipiul 

Bucureşti; 

12.Pe baza datelor obŃinute din băncile de date monitorizează 

Planul de gestionare a deşeurilor; 

13.Propune realizarea de investiŃii în domeniul gestionarii 

deşeurilor în conformitate cu Planul de gestionare a deşeurilor în 

municipiul Bucureşti; 

14.Participă la elaborarea Planului Regional de gestionare al 

deşeurilor pentru regiunea Bucureşti Ilfov în colaborare cu 

AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti; 

15.Verifică împreună cu reprezentanŃii societăŃilor de salubritate, 

prestarea serviciului de salubritate; întocmeşte fisă de 

monitorizare în acest sens; 
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16.Urmăreşte respectarea normelor de salubrizare şi 

regulamentului de organizare a serviciului public de salubrizare în 

municipiului Bucureşti; întocmeşte notă de constatare în acest 

sens; 

17.Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "Avizului colectare deşeuri recidabile", 

în baza cererii şi a dosarului depus de solocitant la registratura 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

18. Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "Acordului pentru evacuarea şi 

transportul deşeurilor rezultate din activitate proprie" în baza 

cererii şi a dosarului depus de solicitant la registratura Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

19. Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "AutorizaŃiei de lucru" în baza cererii şi 

a dosarului depus de solicitant la registratura Primăriei 

Municipiului Bucureşti; 

20. Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "AutorizaŃiei pentru evacuare şi 

transport deşeuri spitaliceşti," în baza cererii şi a dosarului depus 

de solicitant la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti; 

21. Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "AutorizaŃiei de prestări servicii de 

dezinsecŃie, dezinfecŃie, deratizare în baza cererii şi a dosarului 

depus de solicitant la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti; 
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22. Analizează documentaŃia şi verifică respectarea condiŃiilor 

legale în vederea emiterii "Permisului de lucru pentru vehiculele 

care colectează deşeurile menajere de pe raza municipiului 

Bucureşti" în baza cererii şi a dosarului depus de solicitant la 

registratura Primăriei Municipiului Bucureşti; 

23. Coordonează activităŃile desfăşurate de operatorii de 

salubrizare care au drept scop îmbunătăŃirea şi asigurarea stării 

de salubrizare într-un anumit perimetru; 

24. Urmăreşte, din punct de vedere tehnic derularea contractului 

de igienizare; 

25. Verifică, pe baza bonurilor de lucru prezentate de către 

prestatorul serviciului de igienizare, prestaŃia de igienizare; 

26.întocmeşte procesele verbale de constatare şi le înaintează 

împreună cu documentele de decontare, compartimentelor 

economice din cadrul P.M.B. 

27. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti bugetul aferent contractului de igienizare ; 

28. Analizează programele de deszăpezire întocmite de 

SocietăŃile de salubrizare şi aprobate de Primăriile sectoarelor 1-

6 şi de instituŃiile publice cu responsabilităŃi în deszăpezire şi 

combaterea poleiului şi elaborează pe baza acestora Programul 

de măsuri şi acŃiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului 

în Municipiul Bucureşti şi întocmeşte proiectul de DispoziŃie de 

Pprimar General pentru aprobarea acestuia; 

29. Efectuează controale la bazele de dezăpezire pentru a 

verifica existenŃa şi starea de funcŃionare a parcului de utilaje;  
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30. Efectuează controale în teren pentru a verifica prin sondaj 

dacă activitatea se derulează conform programului aprobat; 

31. Urmăreşte derularea contractelor care au ca obiect servicii 

de închiriere toalete ecologice; 

32. Întocmeşte şi actualizează situaŃii privind amplasamentele 

temporare şi cele permenente pentru toaletele ecologice; 

33. Întocmeşte comenzi de închiriere a cabinelor, în urma cărora 

primeşte din partea prestatorului o confirmare pentru amplasare; 

34. Verifică prin sondaj igienizarea şi întreŃinerea toaletelor 

ecologice amplasate de către prestator şi întocmeşte rapoarte de 

cobntrol; 

35.Verifică şi confirmă raportul de activitate lunar al prestatorului 

şi elaborează documentaŃia necesară pentru decontarea 

prestaŃiei; 

36.Urmăreşte, din punct de vedere tehnic, realizarea de investiŃii 

pentru toalete publice; 

37.Monitorizeză şi administrază funcŃionarea toaletelor publice 

conform competenŃelor; 

38.Elaborează împreună cu compartimentul de sspecialitate din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, documentele tehnice în 

vederea achiziŃiei contractelor de prestaŃie sau concesionare a 

serviciilor; 

Art.63 Serviciul Iluminat Public, Stradal, Arhitectural şi 

Monumental - atribuŃii 

1. Monitorizează nivelul de servicii al iluminatului public in 

Municipiului Bucureşti; 
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2. Elaborează, modifică şi completează în vederea aprobării de 

catre Consiliului General al Municipiului Bucureşti regulamentul 

serviciului de iluminat public; 

3. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti strategia de dezvoltare a serviciului de 

iluminat public; 

4. Elaborează programe şi propune Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti aprobarea studiilor de fezabilitate privind 

dezvoltarea, reabilitarea extinderea şi modernizarea sistemelor 

de iluminat public existente, precum şi programe de înfiinŃare a 

unor noi reŃele de iluminat public; 

5. Asigură pregătirea documentaŃiei tehnice aferente formei de 

organizare a serviciului public de iluminat şi propune măsuri de 

îmbunătăŃire a activităŃii de iluminat public; 

6. Elaborează referatele şi participă la Comisia Tehnico - 

Economică la susŃinerea proiectelor, studiilor realizate în 

domeniul Sistemului de Iluminat Public; 

7. Elaborează caietul de sarcini şi documentaŃiile tehnice 

necesare împreună cu compartimentele economice din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea organizării licitaŃiilor 

care au ca obiect Sistemul de Iluminat Public; 

8. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti actele normative la nivel local, referitoare 

la activitatea de iluminat public; 

9. Urmăreşte din punct de vedere tehnic derularea contractului 

de delegare nr. 206/1997 a serviciului de iluminat public şi 
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asigurarea prin acesta a continuităŃii, calităŃii şi economicităŃii 

serviciului de iluminat public; 

10. Corpul agenŃilor constatori identifică pe teren, pentru 

confirmare, disfuncŃionalităŃile reclamate şi întocmeşte răspunsuri 

la sesizările primite din partea solicitanŃilor; 

11. Corpul agenŃilor constatori rezolvă, în limita prezentelor 

atribuŃiuni, reclamaŃiile şi sesizările identificate şi confirmate care 

prezintă anumite deficiente la nivelul activităŃii gestionarului 

serviciului; 

12. Corpul agenŃilor constatori urmăreşte lucrările de întreŃinere şi 

menŃinere în stare de funcŃionare a sistemului de iluminat şi 

confirmă procesele-verbale de recepŃie a lucrărilor întocmite de 

gestionarul serviciului; 

13. Corpul agenŃilor constatori verifică devizele de lucrări lunare 

în conformitate cu programele de prestaŃii; 

14. Corpul agenŃilor constatori verifică documentaŃia pentru 

controlul calităŃii şi cantităŃii prestaŃiilor efectuate; 

15. Corpul agenŃilor constatori verifică pe teren situaŃia legată de 

furturi, distrugeri, vandalizări în sistemul de iluminat public 

împreună cu reprezentanŃii operatorului, întocmindu-se procese-

verbale de constatare. 

16. Corpul agenŃilor constatori împreună cu reprezentanŃii 

operatorului întocmesc procese-verbale de constatare a 

pagubelor produse de terŃi în vederea recuperării daunelor; 
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17. Corpul agenŃilor constatori participă în comisia tehnică la 

recepŃia lucrărilor de investiŃii şi reabilitare a sistemului de 

iluminat public; 

18. Corpul agenŃilor constatori primeşte de la operator şi 

gestionează informaŃiile cu privire la orice întrerupere a prestaŃiei, 

alte decât cele încadrate la forŃa majoră; 

19. Corpul agenŃilor constatori confirmă prin semnătura situaŃia 

de lucrări executate de către operator; 

20. Verifică şi avizează documentele aferente decontării 

prestaŃiilor prezentate de către operator; 

21. Analizează şi face propuneri faŃă de raportul tehnic anual 

întocmit de către operator; 

22. Elaborează împreună cu operatorul programul de prestaŃii 

trimestrial şi analizează şi propune modificări dacă este cazul sau 

dacă apar intervenŃii urgente; 

23. Elaborează şi propune spre aprobare bugetul aferent 

lucrărilor de investiŃii, cât şi cheltuielile curente, aferente 

Sistemului de Iluminat Public; 

24. Emite aviz de principiu privind investiŃiile în Sistemul de 

Iluminat Public. 

Art. 64 Compartimentul Monitorizarea Impactului 

Serviciilor de Utilitate Publică asupra Mediului - atribuŃii 

1. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti acte normative la nivel local care 

reglementează serviciile de utilitate publică din punctul de vedere 

al impactului asupra mediului; 
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2. Elaborarea chestionarelor în vederea monitorizării activităŃii 

operatorilor de servicii publice; 

3. Monitorizează şi urmăreşte activitatea desfăşurată de 

operatorii de servicii publice din cadrul domeniilor: termoficare, 

alimentare cu apă şi canal, iluminat public şi salubrizare, din 

punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător; 

4. Verifică dacă operatorii care asigură serviciile publice din 

cadrul domeniilor: alimentare cu apă şi canal, iluminat public şi 

salubrizare, deŃin avizele şi autorizaŃiile necesare din punct de 

vedere al protecŃiei mediului; 

5. Verifică dacă din punct de vedere al protecŃiei mediului 

operatorii pentru serviciile menŃionate trebuie să întocmească 

programe de conformare şi urmăresc ca aceste programe de 

conformare să fie puse în aplicare; 

6.în funcŃie de specificul fiecărui serviciu, identifică posibile 

probleme cu impact asupra mediului înconjurător şi propune 

C.G.M.B. măsuri de reglementare, sau după caz, sesizează 

organele abilitate să ia măsuri şi/sau să aplice sancŃiuni 

 

DIRECłIA AUTORIZAłII INFRASTRUCTURĂ 

 Art. 65 Obiect de activitate 

1.Întocmeşte autorizaŃiile de construire, reconstruire, desfiinŃare, 

modificare, extindere sau reparare privind lucrările de 

infrastructură, acordurile şi avizele pentru lucrările de investiŃii în 

infrastructura tehnico-edilitară şi stradală, cât şi autorizaŃiile de 

intervenŃie pentru remedierea avariilor de pe teritoriul Municipiului 
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Bucureşti, conform normelor legale în vigoare, şi verifică 

respectarea acestora; 

2.Aprobă graficele de execuŃie şi urmăreşte execuŃia lucrărilor de 

infrastructură de pe domeniul public, astfel încât suprafeŃele 

afectate de lucrări să fie aduse într-un timp cât mai scurt la starea 

iniŃială, prin afectarea cât mai puŃin a confortului cetăŃeanului, şi 

cu respectarea normelor minime obligatorii de protecŃie a 

mediului; 

3.Gestionează derularea proiectului „ReŃea metropolitană fibră 

optică - Netcity". 

Art.66 Serviciul Management Avarii - Dispecerat - 

atribuŃii 

1.întocmeşte „AutorizaŃiile de intervenŃie" în domeniul public, 

administratorilor de reŃele tehnico-edilitare şi stradale în vederea 

remedierii avariilor; 

2.Asigură managementul intervenŃiilor în domeniul public stabilind 

priorităŃile de acŃiune în funcŃie de natura avariilor, gradul de 

periculozitate, siguranŃa cetăŃenilor, fluenŃa traficului, impactul 

social; 

3.Solicită deŃinătorilor de reŃele să elaboreze proceduri de 

mentenanŃă preventivă în scopul prevenirii avariilor iar în cazul 

procedurii acestora, prezentarea de măsuri care să reducă timpul 

de intervenŃie în domeniul public şi aducerea suprfeŃelor la starea 

iniŃială într-un timp cât mai scurt; 

4.Primeşte şi analizează solicitările de lucrări de intervenŃie 

pentru remedierea avariilor comunicate zilnic de către 
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administratorii reŃelelor tehnico-edilitare şi stradale din punct de 

vedere al încadrării lor în prevederile AutorizaŃiei de intervenŃie şi 

acordă avizul pozitiv (prin atribuirea unui număr de înregistrare) 

sau negativ şi întocmeşte lista zilnică a lucrărilor de intervenŃie în 

domeniul public care aunumăr de înregistrare) sau negativ şi 

întocmeşte lista zilnică a lucrărilor de intervenŃie în domeniul 

public care au primit aviz pozitiv, pe care o transmite 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General şi/sau din alte instituŃii; 

5.Solicită periodic administratorilor de reŃele situaŃii scrise cu 

privire la starea reŃelelor proprii; 

6.întocmeşte situaŃii comparative şi analizează evoluŃia avariilor 

în timp, pe categorii de lucrări şi administratori; 

7.întocmeşte şi raportează lunar situaŃia avariilor pe 

administratori, categorii de 

lucrări; 

8. łine evidenŃă separată a avariilor produse la reŃelele tehnico-

edilitare recent modernizate; 

9. Participă la recepŃiile lucrărilor de intervenŃie pentru remedierea 

avariilor pe străzile ce aparŃin municipalităŃii; 

10.Solicită consultanŃă de specialitate pentru stabilirea modului 

de execuŃie a lucrărilor de intervenŃie pentru remedierea avariilor 

şi impune realizarea acestora conform recomandărilor primite; 

11 .łine evidenŃă separată a avariilor produse pe străzile recent 

modernizate; 
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12.Convoacă periodic titularii autorizaŃiilor de intervenŃie la 

şedinŃe de lucru; 

13.Urmăreşte lucrările de intervenŃie pentru remedierea avariilor, 

astfel încât suprafeŃele afectate de lucrări să fie aduse într-un 

timp cât mai scurt la starea iniŃială, prin afectarea cât mai puŃin a 

confortului cetăŃeanului şi cu respectarea normelor minime 

obligatorii de protecŃie a mediului; 

14.Verifică respectarea condiŃiilor din autorizaŃia de intervenŃie; 

15.Informează Brigada de PoliŃie Rutieră, primăriile de sector şi 

administratorii domeniului public de producerea unei avarii şi 

recomandă acestora luarea unor măsuri de prevenire a 

accidentelor; 

16.Solicită copii alte proceselor verbale de recepŃie la închiderea 

lucrăritor de remediere a avariilor şi Ńine evidenŃa acestora; 

17. Asigură, întreŃine şi actualizează permanent baza de date 

privind lucrările de intervenŃie; 

Art. 67 Serviciul Autorizare Lucrări Edilitare şi de 

Infrastructură - atribuŃii 

1. Coordonează, potrivit competenŃelor legale, activitatea de 

emitere avize, acorduri şi autorizaŃii la nivelul Municipiului 

Bucureşti, în domeniul său de activitate şi colaborează cu 

primăriile de sector pentru asigurarea caracterului unitar al 

acestei activităŃi, asigurând şi asistenŃa tehnică de specialitate; 

2.înregistrează şi verifică documentaŃiile depuse de solicitanŃi în 

vederea obŃinerii avizelor, acordurilor, autorizaŃiilor; 
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3. Verifică pe teren legalitatea şi veridicitatea documentaŃiilor 

tehnice depuse de beneficiari în vederea obŃinerii avizelor, 

acordurilor, autorizaŃiilor; 

4. întocmeşte anual situaŃia stării de viabilitate a reŃelelor tehnico-

edilitare din municipiul Bucureşti, gradul de înnoire a acesteia şi o 

prezintă conducerii Primăriei Municipiului Bucureşti; 

5. întocmeşte şi transmite centralizatoare cu lucrările autorizate 

către compartimentele abilitate în vederea urmăririi respectării 

documentaŃiilor tehnice avizate spre neschimbare; 

6.întocmeşte lunar situaŃii cu privire la stadiul fizic al lucrărilor 

autorizate prin colaborare cu celelalte servicii din cadrul direcŃiei 

7.Solicită copii ale proceselor verbale de recepŃie pentru lucrările 

autorizate şi Ńine evidenŃa acestora 

8.łine evidenŃa înştiinŃărilor de începere a lucrărilor autorizate; 

9.Verifică concordanŃa între lucrările pentru care se solicită 

autorizaŃii de construire şi lucrările de investiŃii cuprinse în 

Programul Coordonator Anual; 

10.Convoacă comandamente la sediul Primăriei Municipiului 

Bucureşti în teren acolo unde se solicită autorizaŃii de construire 

pentru lucrări complexe etc. 

11.Elaborează şi implementează, împreună cu alte departamente 

de specialitate, propuneri de proiecte privind vectorizarea 

planurilor de urbanism necesare obŃinerii autorizaŃiei de 

construire, în vederea trecerii de la sistemul clasic de 

reprezentare în plan al reŃelelor tehnico-edilitare, la cel electronic; 
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12.întocmeşte propuneri de proiecte de hotărâre cu privire la 

reducerea timpului necesar eliberării avizelor şi autorizaŃiilor 

printr-o mai bună gestionare a procedurilor administrative si 

eliminarea actelor şi documentelor suplimentare; 

13.Cooperează în procesul de întocmire a programelor de 

dezvoltare urbanistică a municipiului Bucureşti împreună cu 

departamentele de specialitate, cu instituŃii publice, agenŃi 

economici, organisme şi organizaŃii nonguvernamentale. 

14.Convoacă şi asigură secretariatul Comisiei de Coordonare a 

Proiectării lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) 

în vederea întocmirii şi emiterii avizelor de coordonare; 

15.Studiază oportunitatea eliberării şi întocmeşte referatul pentru 

obŃinerea Acordului Primarului General privind execuŃia lucrărilor 

tehnico-edilitare pe străzile recent modernizate (minim 2 ani) şi 

Ńine evidenŃa separată a acestora; 

16.întocmeşte şi emite dispoziŃii de încasare pentru tarifele şi 

taxele de avizare; 

17.întocmeşte, emite şi Ńine evidenŃa avizelor pentru desfacerea 

pavajelor şi avizelor de traseu pentru lucrări de infrastructură; 

18.întocmeşte, emite şi Ńine evidenŃa AutorizaŃiilor de construire 

pentru lucrările de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) 

19.Analizează oportunitatea prelungirii valabilităŃii autorizaŃiei de 

construire şi a duratei de execuŃie în funcŃie de complexitatea 

lucrărilor autorizate şi prelungeşte autorizaŃiile de construire; 

20 Întocmeşte, emite şi după caz, prelungeşte autorizaŃiile de 

organizare a lucrărilor de şantier; 
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21. Verifică şi vizează spre neschimbare documentaŃia tehnică 

(D.T.), documentaŃia tehnică pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire (D.T.A.C.), documentaŃia tehnică pentru 

organizarea execuŃiei lucrărilor (D.T.O.E.) sau documentaŃia 

tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinŃare 

(D.T.A.D) şi planurile coordonatoare; 

22.Stabileşte cuantumul taxei de autorizare în funcŃie de valoarea 

declarată pe propria răspundere de către solicitant şi/sau pe baza 

devizului general al investiŃiei de bază şi asigură regularizarea 

acesteia 

Art. 68 Serviciul Coordonare Reglementare 

Infrastructură - atribuŃii 

1. Propune, pe baza lucrărilor de investiŃii transmise de 

administratorii de reŃele, primării de sector, ADP-uri etc, 

programul de investiŃii în infrastructură pe anul următor, precum şi 

prognoza pe următorii 3 ani; 

2. Centralizează, analizează şi raportează periodic, pe categorii 

de investitori/lucrări de investiŃii, abaterile constatate în urma 

verificărilor efectuate pe teren; 

3. Coordonează activitatea de îndepărtare a cablurilor de pe 

stâlpi; 

4. întocmeşte şi emite somaŃii către cei care nu respectă 

prevederile legale în vigoare şi în cazul în care nu se remediază 

aspectele constatate, înştiinŃează compartimentele de specialitate 

în vederea luării măsurilor ce se impun; 



185 
 

5.în urma verificărilor efectuate, în teren, privind lucrările de 

infrastructură ce se execută pe domeniul public, în cazul în care 

se constată situaŃii deosebite, poate dispune sistarea execuŃiei 

şi/sau conservarea lucrărilor de investiŃii; 

6.întocmeşte şi actualizează Programul Coordonator Anual 

7. Studiază oportunitatea aprobării începerii/continuării execuŃiei 

lucrărilor autorizate de infrastructură în perioada sezonului rece, 

în conformitate cu actele normative în vigoare; 

8. întocmeşte şi supune spre aprobare Acord Primar General/Aviz 

privind execuŃia lucrărilor de infrastructură cu caracter deosebit în 

perioada sezonului rece (15 noiembrie - 15 martie) şi a condiŃiilor-

de execuŃie a acestora, conform actelor normative în vigoare; 

9. Urmăreşte execuŃia lucrărilor de investiŃii infrastructură de pe 

domeniul public, astfel încât suprafeŃele afectate de lucrări să fie 

aduse într-un timp cât mai scurt la starea iniŃială, prin afectarea 

cât mai puŃin a confortului cetăŃeanului, şi cu respectarea 

normelor minime obligatorii de protecŃie a mediului; 

10:Aprobă graficele de execuŃie pentru lucrările de infrastructură 

din domeniul public şi stabileşte durata şi priorităŃile de execuŃie; 

11.Solicită consultanŃă de specialitate pentru stabilirea modului 

de execuŃie a lucrărilor de infrastructură şi impune realizarea 

acestora conform recomandărilor primite; 

12.Supraveghează din punct de vedere tehnic execuŃia lucrărilor 

de infrastructură; 
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13.Centralizează lucrările de infrastructură de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti pe baza informaŃiilor solicitate de la 

administratorii de, reŃele, primării de sector ADP-uri, etc.; 

14.Solicită sprijinul instituŃiilor publice administratorilor de reŃele, 

cetăŃenilor, pentru stabilirea zonelor cu deficienŃe în furnizarea 

serviciilor care nu sunt de utilitate publică (energie electrică, gaze 

naturale telefoane etc. şi elaborează propuneri privind rezolvarea 

lor)  

15.Face propuneri pentru completarea Planului de achiziŃii pe 

anul în curs referitor la necesitatea realizării de investiŃii de 

infrastructură; 

16.IniŃiază acŃiuni şi proiecte necesare pentru dezvoltarea şi 

creşterea accesibilităŃii infrastructurii de comunicaŃii în bandă 

largă (broadband); 

17.Participă în cadrul comisiilor de licitaŃii şi cerere de oferte 

pentru investiŃiile de infrastructură ce se execută pe domeniul 

public; 

18.Participă la comandamentele, predările de amplasament 

precum şi la recepŃiile lucrărilor realizate de administratorii de 

reŃele, primăriile de sector, ADP-uri şi SocietăŃi Locale de 

Administrare, direcŃiile de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, alte instituŃii; 

19.Convoacă şi asigură desfăşurarea şedinŃelor de coordonare 

şi/sau comandamentelor privind execuŃia lucrărilor de 

infrastructură, cu administratorii de reŃele, constructorii, primăriile 
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de sector etc, şi întocmeşte şi transmite procesele verbale şi/sau 

hotărârile şedinŃelor; 

20.Desfăşoară activităŃi necesare derulării proiectului „ReŃea 

metropolitană fibră optică - Netcity" precum şi a altor proiecte 

gestionate de direcŃie, după cum urmează: 

a) activităŃi juridice: urmăreşte şi verifică respectarea clauzelor 

contractuale, administrează documentele juridice, asigură 

întocmirea la timp şi în conformitate cu procedurile de lucru a 

tuturor rapoartelor, gestionează contractele aferente proiectelor; 

b) activităŃi economice: asigură suportul logistic necesar 

desfăşurării în cele mai bune condiŃii a activităŃilor necesare 

proiectelor, administrează documentele economice, urmăreşte 

raportările şi plăŃile, cooperează cu consultanŃii şi partenerii 

pentru buna desfăşurare a derulării plăŃilor şi planificarea 

acestora, urmăreşte şi verifică respectarea etapelor proiectelor şi 

le corelează cu clauzele financiare specifice în scopul-îndeplinirii 

obiectivelor stabilite prin contract; 

c) atribuŃii tehnice: urmăreşte buna desfăşurare din punct de 

vedere tehnic a proiectelor şi respectarea etapelor stabilite în 

contracte, verifică împreună cu consultanŃii din punct de vedere 

calitativ lucrările şi participă la predarea lucrărilor pe etape 

determinante, urmăreşte şi verifică împreună cu consultanŃii 

etapele de proiectare şi execuŃie, administrează arhiva tehnică, 

inclusiv documentele tehnice. 

Art. 69 AtribuŃii generale ale DirecŃiei Generale 

Infrastructură şi Servicii Publice: 
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1.Verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de lucrări 

conform prevederilor din documentaŃie, acte normative tehnico-

economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu încadrare în 

plafoanele- de decontare şi respectarea termenelor contractuale; 

2. Stabileşte modul de întocmire şi Ńinere a evidenŃelor, stadiilor 

fizice, decontării producŃiei, termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 

3. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plaŃilor, sau 

după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea; 

4. Verifică şi vizează decontarea facturilor privind lucrările 

realizate; 

5. Urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară 

(ultimul talon delucrări - centralizator al lucrărilor executate 

cumulat); 

6.Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃială sau 

totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau alte reŃineri pentru lucrări 

de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune 

7.Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preŃurile din 

ofertă în vederea decontării 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE Şl INVESTIłII 

Art. 70 Obiect de activitate 

1.Coordonează si răspunde de activitatea DirecŃiei Generale 

Dezvoltare si InvestiŃii; 

2.Gestionează activitatea privind programarea, pregătirea şi 

urmărirea lucrărilor de investiŃii şi a investiŃiilor de parteneriat; 
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3.Coordonează activitatea direcŃiei în domeniul educaŃiei, 

sănătăŃii şi sportului; 

4.Coordonează, controlează şi răspunde de activitatea DirecŃiei 

Management Programe si Urmărire Credite; 

5.Contribuie la dezvoltarea şi întreŃinerea infrastructurii InstituŃiilor 

publice de cultură de interes local, identifică şi promovează 

proiecte pentru dezvoltarea culturii municipiului Bucureşti; 

6.Asigura documentarea, identificarea si monitorizarea proiectelor 

cu finanŃare externă derulate de către Primăria Municipiului 

Bucureşti; 

 

DIRECłIA INVESTIłII 

Art. 71 Obiect de activitate 

Programează, pregăteşte, contractează, urmăreşte 

executarea, decontarea şi recepŃia lucrărilor de investiŃii, aferente 

construcŃiilor de locuinŃe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-

edilitare, spaŃiilor cu alta destinaŃie, obiectivelor social - culturale, 

activitatea de elaborare a programelor de acŃiuni pentru punerea 

în siguranŃă din punct de vedere seismic al construcŃiilor existente 

în Municipiul Bucureşti, monitorizează acŃiunile de intervenŃie 

pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică şi 

proiectarea lucrărilor de consolidare), precum şi activitatea de 

contractare a proiectării, finanŃării, construcŃiei, exploatării, 

întreŃinerii şi transferului oricărui bun public pe baza 

parteneriatului privat. 
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Art. 72 Serviciul Lucrări InvestiŃii - atribuŃii 

1. Elaborează proiectul programului anual de investiŃii; 

2. Derulează programul de investiŃii aprobat pe an şi trimestre; 

3. întocmeşte raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri 

General al Municipiului Bucureşti iniŃiate de direcŃie; 

4. Stabileşte pe baza Planului Urbanistic General şi Zonal, 

amplasamentele în care urmează să se realizeze obiectivele de 

investiŃii; 

5. Stabileşte tipurile de construcŃii, sistemele constructi ve 

structurile apartamentelor, gradul de dotare şi finisare; 

6. întocmeşte formele necesare, potrivit prevederilor legale 

pentru comandarea elaborării documentaŃiilor tehnico-economice 

pentru obiectivele de investiŃii; 

7. Asigură direct sau prin intermediul proiectanŃilor obŃinerea 

avizelor şi acordurilor ce sunt în sarcina beneficiarului şi a altor 

documente necesare elaborării documentaŃiei tehnico-

economice; 

8. Asigură din faza de proiectare coordonarea lucrărilor 

exterioare şi a lucrărilor anexe; 

9. Asigură analiza tehnico-economica a proiectelor elaborate; 

10. Propune Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre 

aprobare lucrările de investiŃii cu indicatorii tehnico-economici 

aferenŃi; 

11. Furnizează elemente necesare în vederea vânzării 

apartamentelor noi construite către compartimentul de 

specialitate; 
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12. Asigură elaborarea documentelor necesare organizării 

licitaŃiilor pentru proiectare şi execuŃie, în conformitate cu 

prevederile legale şi le pune la dispoziŃia organizatorului licitaŃiei; 

13. Verifică stadiul lucrărilor la solicitarea constructorilor privind 

recepŃia preliminară a obiectivelor de investiŃii; 

14. întocmeşte lista de propuneri, în condiŃiile legii, cu 

componenŃa şi programul de funcŃionare al comisiilor de recepŃii; 

15.Asigură secretariatul comisiilor de recepŃii pentru lucrările de 

investiŃii contractate şi convoacă membrii comisiei; 

16. întocmeşte programe pentru recepŃia finala a obiectivelor la 

expirarea perioadei de garanŃie, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare şi convoacă comisiile de recepŃie in acest sens, 

urmăreşte modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei 

de garanŃie şi constată dacă au fost remediate de către 

constructor deficientele semnalate la recepŃia preliminară sau 

cele apărute în perioada de garanŃie; 

17. Difuzează în termen procesele-verbale de recepŃie la toŃi 

factorii care au concurat la realizarea obiectivului recepŃionat; 

18. Primeşte şi rezolvă în termen, reclamaŃiile şi sesizările- 

primite din partea cetăŃenilor şi a beneficiarilor de dotaŃie privind 

deficienŃele apărute la obiectivele recepŃionate preliminar în 

termenul de garanŃie, cu respectarea prevederilor legale; 

19. Urmăreşte organizarea şedinŃelor Comisia Tehnico- 

Economică a Primăriei Municipiului Bucureşti, astfel: 

a) întocmeşte convocatorul şedinŃelor în urma adreselor primite 

de la direcŃiile de specialitate însoŃite de rapoartele de specialitate 
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aferente fiecărei lucrări şi le transmite pr-iniax celor interesaŃi 

(direcŃiei solicitante, membrilor comisiei şi proiectantului); 

b) întocmeşte procesul-verbal al şedinŃei în care se stipulează 

discuŃiile şi concluziile pentru fiecare documentaŃie (lucrare); 

20.întocmeşte avizele şi le transmite beneficiarilor lucrărilor 

(direcŃiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti). 

21. După finalizarea şi - recepŃia  investiŃiilor şi a recepŃiei finale, 

transmite documentaŃia către DirecŃiei Patrimoniu 

AtribuŃii privind urmărirea investiŃiei 

22. Urmărirea şi supravegherea lucrărilor de execuŃie pe baza 

listelor de obiective de investiŃii aprobate; 

23.întocmeşte note de constatare pentru confirmarea decontării 

lucrărilor executate; 

24.împreuna cu constructorul si proiectantul, asigură întocmirea 

şi predarea către beneficiari a cărŃilor tehnice de construcŃii, 

conform legislaŃiei în vigoare; 

25. Coordonează şi îndrumă din punct de vedere tehnic, lucrările 

de alimentare cu apă, canal, căldură, gaze, electrice, drumuri şi 

sistematizare aferente blocurilor de locuinŃe, prevăzute în 

documentaŃiile tehnice; 

26.Colaborează eu constructorii şi cu ceilalŃi beneficiari de 

investiŃii (RADET, S.C. APA NOVA S.A., ENEL Energie Muntenia 

Sud S.A.), la întocmirea programelor de execuŃie pentru lucrările 

de apă canal, gaze, energie electrică şi drumuri în vederea 

asigurării acestora odată cu terminarea blocurilor la termenele 

stabilite în contracte; 
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27. Urmăreşte împreuna cu deŃinătorii/operatorii de reŃele 

(RADET, S.C. APA NOVA S.A., ENEL Energie Muntenia Sud 

S.A.) şi cu executanŃii acestora, lucrările de devieri şi desfiinŃări în 

vederea eliberării şi predării amplasamentelor la constructor; 

28.Participă în comisiile de recepŃie a blocurilor de locuinŃe, a 

lucrărilor de consolidare a imobilelor, lucrărilor de apă, canal, 

drumuri şi alee de acces şi semnează procesele-verbale de 

recepŃie; 

29.Stabileşte necesarul de fonduri valorice pentru executarea 

lucrărilor de investiŃii ale direcŃiei, respectiv blocuri de locuinŃe, 

lucrări de consolidare, alte obiective social-culturale precum şi a 

lucrărilor tehnico-edilitare aferente (racord canal, sistematizare, 

reŃele apă şi branşamente gaze); 

30.Rezolvă conform dispoziŃiilor legale, sesizările şi reclamaŃiile 

locatarilor privind lucrările de execuŃie a blocurilor de locuinŃe şi 

urmăreşte termenele stabilite pentru finalizarea acestora; 

31.Verifică şi controlează prin sondaj concordanŃa situaŃiilor de 

lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual; 

32.Verifică lucrările suplimentare (NCS-urile), precum şi facturile 

de procurare materiale; 

AtribuŃii privind decontarea lucrărilor de investiŃii 

33.Verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de lucrări 

conform prevederilor din documentaŃie, acte normative tehnico-

economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu încadrare în 

plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale; 
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34. Stabileşte modul de întocmire şi Ńinere a evidenŃelor, stadiilor 

fizice, decontării producŃiei, termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 

35. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plaŃilor, 

sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea; 

36.Verifică şi vizează facturile de decontare a situaŃiilor de lucrări 

lunare realizate; 

37.Urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară 

(ultimul talon de lucrări- centralizator al lucrărilor executate 

cumulat); 

38.Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃiala 

sau totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau alte reŃineri pentru 

lucrări de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune, etc; 

39.Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preŃurile 

din ofertă,în vederea decontării; 

40. întocmeşte trimestrial  şi anual situaŃii statistice privind 

blocurile de locuinŃe (număr şi valoare  apartamente executate); 

41.Întocmeşte lunar „decontul justificativ,, prin care solicită 

fonduri de la bugetul de stat (M.T.C.T.) pentru plata lucrărilor de 

consolidare; 

42. Propune măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de urmărire, 

evidenŃă decontări, reglementare financiară şi conlucrare cu 

celelalte compartimente ale direcŃiei; 

43. Colaborează cu serviciile DirecŃiei Financiar Contabilitate la 

soluŃionarea problemelor legate de decontarea producŃiei şi 
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transmiterea pe baza proceselor-verbale de recepŃie a valorii 

definitive a obiectivelor recepŃionate către instituŃia publică 

abilitată cu administrarea şi vânzarea locuinŃelor. 

 Art. 74 Serviciul Consolidări - atribuŃii 

1. Elaborează programe de acŃiuni pentru punerea în siguranŃă 

din punct de vedere seismic a construcŃiilor existente în 

Municipiul Bucureşti. Monitorizează acŃiunile de intervenŃie pentru 

reducerea riscului seismic; 

2.întocmeşte liste de priorităŃi în vederea stabilirii necesarului de 

fonduri, ce urmează a fi transmise către M.T.C.T. privind 

expertizarea tehnică, proiectarea şi execuŃia lucrărilor de 

consolidare; 

3. Identifică şi inventariază imobilele existente în Municipiul 

Bucureşti care prezintă avarii în urma acŃiunilor seismice; 

4. întocmeşte şi actualizează periodic lista clădirilor de locuit 

multietajate încadrate în clasa I de risc seismic ce urmează a fi 

introduse în programe anuale de acŃiuni aprobate prin hotărâre a 

Guvernului; 

5. Notifică în scris proprietarii, persoane fizice şi juridice, 

asociaŃiile de proprietari privind obligaŃiile ce le revin, potrivit 

prevederilor legale pentru reducerea riscului seismic; 

6. Asigură o permanentă legătură cu asociaŃiile de proprietari în 

vederea aprobării deciziei de intervenŃie - consolidare - precum şi 

centralizarea şi verificarea documentelor proprietarilor, necesare 

includerii în programe de acŃiuni aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, potrivit prevederilor legale; 
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7. întocmeşte şi transmite structurii de specialitate documentaŃiile 

pentru repartizarea locuinŃelor de necesitate persoanelor din 

imobilele supuse consolidării; 

8. Asigură perfectarea documentelor în vederea constituirii 

asociaŃiei contractante, în conformitate cu prevederile legale; 

9. Pregăteşte şi transmite datele şi documentele asociaŃiilor de 

proprietari în vederea elaborării caietelor de sarcini pentru 

achiziŃii publice privind expertizarea tehnică, proiectarea şi 

execuŃia lucrărilor de consolidare; 

10.încheie contractele de finanŃare şi restituire a sumelor 

transferate de la bugetul de stat pentru execuŃia lucrărilor de 

consolidare, cu proprietarii - persoane fizice - ai locuinŃelor din 

clădirile aflate în programele anuale de acŃiuni; 

11.Asigură instituirea ipotecii legale a statului precum şi a 

documentelor în vederea radierii acestei ipoteci asupra 

locuinŃelor; 

Art. 75 Serviciul Parteneriat Public Privat – atribuŃii 

1. Coordonează şi derulează procedurile specifice atribuirii 

contractelor de concesiune de lucrări publice sau a contractelor 

de concesiune de servicii, realizate conform legii după aprobarea 

C.G.M.B.; 

2. Asigură formalităŃile necesare în vederea întocmirii studiului de 

fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaŃie în care 

intenŃionează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări 

publice sau un contract de concesiune de servicii; 
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3.Asigură formalităŃile necesare în vederea întocmirii studiului de 

fezabilitate aferent proiectelor de concesiune de lucrări 

publice/concesiune de servicii; 

4.Asigură formalităŃile necesare în vederea aprobării studiilor 

specifice proiectelor de concesiune de lucrări publice/ concesiune 

de servicii; 

5.Asigură întocmirea documentaŃiei de elaborare şi prezentare a 

ofertei aferente procedurilor organizate 

6. Propune Primarului General spre aprobare componenta 

comisiilor aferente procedurii de concesiune de lucrări publice/ 

concesiune de servicii; 

7. Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare 

pentru procedurile organizate; 

8.Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea documentaŃiilor 

primite din partea investitorilor interesaŃi; 

9.Aplică procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de 

lucrări publice/concesiune de servicii şi evaluarea ofertelor; 

10. Asigură întocmirea şi aprobarea, conform legii, a raportului 

procedurii de atribuire, precum şi, după caz, a rapoartelor 

elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii 

de atribuire aplicate; 

11. Asigură comunicarea în scris, simultan, către toŃi participanŃi 

la procedura a deciziei comisiei de evaluare; 

12. Asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora 

către ofertanŃii implicaŃi în procedura şi comisia de analiza şi 

soluŃionare a contestaŃiilor; 
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13. Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor 

tuturor factorilor în drept; 

14. Asigură încheierea contractelor de concesiune de lucrări 

publice/concesiune de servicii şi transmiterea acestora pentru 

urmărire compartimentelor de specialitate ale P.M.B.; 

15. Asigură gestionarea bazeide date aferente proiectelor de 

concesiune de lucrări publice/concesiune de servicii derulate; 

 

DIRECłIA CULTURĂ, ÎNVĂłĂMÂNT, TURISM 

Art. 75 Obiect de activitate 

Dezvoltă şi întreŃine infrastructura instituŃiilor municipale din 

domeniul specific de activitate, identifică, promovează şi 

coordonează programe/proiecte pentru dezvoltarea culturii, 

învăŃământului şi turismului în Municipiul Bucureşti. 

Art. 76 Serviciul Cultură - atribuŃii 

1. Abrevieri:. 

I.P.C.I.L. - InstituŃii publice de cultură de interes local 

R.O.F. - Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

CTE - Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului 

Bucureşti 

BVC - buget de venituri şi cheltuieli 

2. Serviciul Cultură contribuie la dezvoltarea şi întreŃinerea 

infrastructurii InstituŃiilor publice de cultură de interes locai şi 

identifică, promovează, coordonează şi monitorizează proiecte 

pentru dezvoltarea activităŃii culturale precum şi dezvoltarea 
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schimburilor culturale inter-regionale şi internaŃionale ale 

Municipiul Bucureşti; 

3. Gestionează relaŃia cu acele culte religioase recunoscute de 

lege în vederea cofinanŃării activităŃii acestora şi trimite spre 

aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti lista anuală 

de investiŃii. 

în exercitarea atribuŃiilor sale, Serviciul Cultură coordonează 

activitatea următoarelor instituŃii publice de cultuiăsdasiflleres 

local 

a) Teatrul Municipal Lucia 

b) Teatrul Odeon; 

c) Teatrul CI. Nottara; 

d) Teatrul Mic; 

e)  Teatrul de Comedie;  

f) Teatrul Evreiesc de Stat; 

g) Teatrul Ion Creangă; 

h) Teatrul de AnimaŃie łăndărică; 

i) Teatrul de Revistă Constantin Tănase 

j) Teatrul Excelsior;  

k) Teatrul Tineretului Metropolis;  

l)  Teatrul Masca; 

m) Circ&Variete Globus Bucureşti;  

n) Opera Comică pentru Copii;  

o) Teatrul Metropolitan al Tineretului Bucureşti;  

p)  Muzeul Municipiului Bucureşti 

q)  Muzeul NaŃional al Literaturii Române; 
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r)Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - 

ARCUB; 

 s) AdministraŃia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic;  

t) Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti de la PorŃile 

Bucureştiului;  

u) Biblioteca Metropolitană Bucureşti; 

v) Centrul de Conservare şi Valorificare a TradiŃiei şi CreaŃiei 

Populare al lunicipiului Bucureşti; 

w) Şcoala de Artă Bucureşti; 

x) Casa de Cultură Friedrich Schiller; 

y) Universitatea Populară loan I. Dalles; 

z) Şcoala de Arte Circ & Variete Globus - Bucureşti; 

aa) Teatrul de Dans Contemporan 

5. Elaborează şi trimite spre aprobarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti strategia culturală a Municipiului Bucureşti. 

6. Elaborează şi aplică în colaborare cu DirecŃia Managementul 

Resurselor Umane proceduri şi metodologii de evaluare a 

personalului de conducere, organizare şi validare concursuri, 

proceduri de lucru, în conformitate cu legislaŃia în vigoare, pentru 

I.P.C.I.L.; 

7. Monitorizează activitatea specifică I.P.C.I.L. şi propune 

măsuri de îmbunătăŃire a acesteia şi de dezvoltare a ofertei 

culturale a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu strategia 

aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 
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8. Avizează documentaŃia întocmită de D.M.R.U. privind iniŃierea 

proiectelor de hotărâri ce au ca obiect înfiinŃarea sau 

reorganizarea unor instituŃii publice de cultură de interes local; 

9. Elaborează documentaŃia pentru derogarea de studii pentru 

personalul artistic al I.P.C.I.L.; 

10. Elaborează documentaŃia de aprobare cuantumuri taxe 

cursuri/şcolarizare I.P.C.I.L.; 

11. Elaborează situaŃii financiare comparative privind execuŃiile 

bugetare lunare ale I.P.C.I.L.; 

12. Elaborează situaŃii financiare privind conformitatea 

necesarelor de alocaŃii bugetare lunare cu bugetele aprobate ale 

I.P.C.I.L.; 

13. Elaborează propuneri privind proiectul bugetului anual, 

precum şi pentru proiectul de rectificare de buget pentru 

I.P.C.I.L.; 

14-.-Analizează liste de investiŃii ale I.P.C.I.L.; 

15. Avizează deschiderile de finanŃare I.P.C.I.L.; 

16. Elaborează proiectul programului anual de achiziŃii publice 

pentru serviciul cultură; 

17. Urmăreşte derularea contractelor de achiziŃii bunuri, servicii şi 

lucrări ale I.P.C.I.L; 

18.Acordă asistenŃă la cererea I.P.C.I.L şi monitorizează 

derularea procedurilor de achiziŃii publice la I.P.C.I.L.; 

19.Analizează şi avizează documentaŃiile tehnico-economice 

pentru investiŃii ale I.P.C.I.L. pentru avizare C.T.E.; 
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20. IniŃiază proiecte H.C.G.M.B. pentru aprobarea de indicatori 

tehnico-economici aferenŃi obiectivelor de investiŃii ale I.P.C.I.L.; 

21. IniŃiază proiecte de dispoziŃie pentru scoaterea din funcŃiune 

a mijloacelor fixe din administrarea I.P.C.I.L.; 

22.Avizează documentaŃii privind procedurile de transmitere fără 

plată şi de valorificare a bunurilor aparŃinând I.P.C.I.L. (mijloace 

fixe şi altele decât mijloacele); 

23. IniŃiază procedura legală privind declasarea unor bunuri 

(altele decât mijloacele fixe) din administrarea I.P.C.I.L.; 

24. Avizează predarea/primirea imobilelor  

25. Participă la comisiile de evaluare, licitaŃii şi casare bunuri 

I.P.C.I.L; 

26.Monitorizează execuŃia lucrărilor de investiŃii ale I.P.C.l.L.  

27.łine evidenŃa patrimoniului bunurilor imobile aflate în 

administrarea I.P.C.I.L., a uniunilor şi asociaŃiilor profesionale, 

precum şi a organizaŃiilor neguvernamentale cu profil cultural din 

Bucureşti; 

28. Gestionează şi actualizează baza de date privind patrimoniul 

imobiliar aflat în administrarea I.P.C.I.L.; 

29.Avizează participarea I.P.C.I.L. la evenimente culturale 

externe, altele decât cele aprobate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, în bugetul de venituri şi cheltuieli ale 

I.P.C.I.L.; 

30. Elaborează situaŃii comparative (estimat/ executat) privind 

bugetul de venituri şi cheltuieli ale proiectelor/ programelor 

culturale derulate de I.P.C.I.L.; 
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31.Asigură asistenŃă tehnică şi logistică pentru activităŃile de 

organizare de evenimente culturale; 

32. Gestionează baza de date a monumentelor istorice şi de 

arhitectură din Municipiul Bucureşti şi face propuneri privind 

programele de protejare, restaurare şi punere în valoare a 

acestora; 

33. Monitorizează, centralizează şi propune Programul Cultural la 

nivelul Municipiului Bucureşti, 

34.Elaborează situaŃii analitice privind participarea I.P.C.I.L. la 

manifestări culturale interne şi internaŃionale; 

35. Elaborează strategia de informare a cetăŃenilor asupra 

Programului Cultură, pe care o supune aprobării Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti 

36. Promovează oferta culturală a Municipiului Bucureşti 

37. Elaborează situaŃia anuală privind principalii indicatori ai 

activităŃii I.P.C.I.L. pe baza informaŃiilor preluate din fişele 

statistice CULT 2 şi CULT 3 ; 

38. IniŃiază proiectul de H.C.G.M.B. şi punere în aplicare 

H.C.G.M.B. privind acordarea titlului de cetăŃean de onoare al 

oraşului Bucureşti; 

39. Participă la elaborarea proiectului de H.C.G.M.B. privind 

atribuirea şi schimbarea de denumire stradă (în colaborare cu 

DirecŃia Patrimoniu); 

40. Organizează procedura legală, secretariatul Comisiei privind 

exercitarea dreptului de preemŃiune al Municipiului Bucureşti la 
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vânzarea imobilelor declarate monumente istorice şi/sau de 

arhitectură; 

41. Elaborează şi avizează documente legale privind aprobarea 

sau respingerea, după caz, a ofertelor de donaŃii şi a legatelor de 

bunuri culturale cu sarcini; 

42. Monitorizează activităŃile de finanŃare a lucrărilor de protejare 

şi conservare a monumentelor istorice şi de arhitectură 

aparŃinând domeniului pubhc al municipiului Bucureşti şi aflate în 

administrarea I.P.C.I.L.; 

43. IniŃiază proiectul H.C.G.M.B. privind acordarea contribuŃiilor 

salariale pentru personalul neclerical deservent cultelor religioase 

recunoscute în România; 

44.Monitorizează proiectele culturale organizate în colaborare cu 

cultele religioase şi organizaŃiile confesionale ; 

45.Întocmeşte şi avizează ordonanŃările de plată ale cheltuielilor 

bugetului aferent personalului neclerical din cadrul cultelor 

religioase recunoscute în România, 

46.IniŃiază proiectul H.C.G.M.B. pentru instituirea şi gestionarea 

cotei de legale către autorităŃile locale din preŃul de vânzare al 

reproducerilor de pe bunuri culturale mobile, proprietate publică 

sau privată şi introduse în circuitul comercial; 

47.Avizează şi propune spre aprobare cererile privind 

amplasarea de monumente de for public; 

48.Avizează textul plăcilor şi inscripŃiilor comemorative pe 

imobilele din municipiul Bucureşti; 
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49. Elaborează şi fundamentează propuneri în vederea accesării 

de fonduri europene nerambursabile pentru programele de 

protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice 

şi de arhitectură ale municipiului Bucureşti; 

50.Reprezintă I.P.C.I.L. în negocieri metodologie privind utilizarea 

operelor muzicale prin comunicare publică şi a remuneraŃiilor 

reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere 

muzicale; 

Art. 77 Serviciul ÎnvăŃământ - atribuŃii 

1. în exercitarea atribuŃiilor sale, Serviciul învăŃământ 

coordonează activitateaurmătoarelor instituŃii publice de interes 

local: 

a. Clubul Sportiv Municipal Bucureşti 

b. Centrul de proiecte şi programe educaŃionale şi sportive 

pentru copii şi tineret; 

2. Identifică, creează şi implementează programe şi proiecte în 

domeniul educaŃiei, sportului de masă şi sănătăŃii cu cele două 

componente: modernizare infrastructură educaŃională şi 

dezvoltare educaŃie, având ca Ńintă copiii din învăŃământul 

preuniversitar, tinerii şi populaŃia adultă. 

3. Asigură managementul şi implementarea proiectelor de 

reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii educaŃionale în Municipiul 

Bucureşti; 

4. Participă, în cadrul structurilor consultative, la actualizarea şi 

monitorizarea Planului Regional de AcŃiune pentru Dezvoltarea 
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învăŃământului Profesional şi Tehnic şi a Planului Local de 

AcŃiune pentru dezvoltarea învăŃământului Profesional şi Tehnic; 

5. întocmeşte şi înaintează spre aprobare bugetul de cheltuieli la 

nivelul serviciului, privind derularea proiectelor şi programelor 

susŃinute de municipalitate în scopul dezvoltării educaŃiei, 

sportului de masă şi sănătăŃii; 

6. Face propuneri de înfiinŃare, reorganizare de instituŃii publice 

de interes local din domeniul de activitate şi avizează 

documentaŃia întocmită de DMRU privind iniŃierea proiectului de 

H.C.G.M.B.; 

7. Elaborează programul anual învăŃământ, sănătate, sport şi 

propune parteneriate în vederea derulării de noi proiecte; 

8. Stabileşte şi menŃine relaŃii de cooperare/colaborare cu. 

direcŃiile/compartimentele specializate din cadrul aparatului 

AdministraŃiei Centrale, instituŃii descentralizate ale administraŃiei 

centrale la nivelul Municipiului Bucureşti, direcŃiile de specialitate 

din cadrul primăriilor de sector, alte instituŃii publice etc, în 

vederea corelării programelor şi iniŃiativelor în domeniul 

planificării şi dezvoltării bazei materiale a instituŃiilor din domeniul 

de activitate cu priorităŃile, direcŃiile şi programele elaborate la 

nivel local şi naŃional; 

9. Face propuneri fundamentate privind proiectele şi programele 

susŃinute de municipalitate în scopul dezvoltării educaŃiei, 

sportului de masă şi sănătăŃii; 
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10. Răspunde de organizarea şi urmărirea implementării 

proiectelor care vor fi derulate în cadrul serviciului, în domeniul 

dezvoltării educaŃiei, sportului de masă şi sănătăŃii; 

11. Identifică surse de finanŃare pentru implementarea de 

proiecte ce au ca scop dezvoltarea infrastructurii instituŃiilor din 

domeniul de activitate, precum şi dezvoltarea de proiecte în 

domeniul educaŃiei, sportului de masă şi sănătăŃii şi le transmite 

către direcŃia de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General în vederea accesării fondurilor; 

12. Participă la derularea programelor/proiectelor/evenimentelor 

realizate în parteneriat cu organizaŃii şi instituŃii care activează în 

domeniul specific de activitate al serviciului (Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, Serviciul de Sănătate al Municipiului 

Bucureşti, direcŃiile de specialitate din cadrul primăriilor de sector, 

EUROTIN-AgenŃia pentru cooperare europeană în domeniul 

tineretului, UNICEF, C.N.R.-UNESCO, ISIC, şi alte instituŃii 

publice şi ONG-uri) în vederea aplicării Strategiei pentru 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bucureşti; 

13. Urmăreşte şi raportează conducerii direcŃiei stadiul lucrărilor 

aflate în derulare la unităŃile de învăŃământ preuniversitar; 

14. Stochează şi prelucrează informaŃiile privind derularea 

execuŃiei bugetare la nivelul instituŃiilor municipale din domeniul 

specific de activitate, în corelare cu programele şi proiectele 

asumate de acestea şi propune măsuri fundamentate de 

optimizare; 
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15. Realizează şi actualizează bazele de date referitoare la 

unităŃile din Municipiul Bucureşti, aflate în domeniul de activitate 

al serviciului; 

16. Are următoarele atribuŃii specifice proiectelor de reabilitare şi 

dezvoltare a infrastructurii educaŃionale în Municipiul Bucureşti: 

a) Urmăreşte utilizarea conform destinaŃiilor prevăzute în 

Contractele de împrumut a fondurilor în valută puse la dispoziŃie 

de Banca Europeană de InvestiŃii şi a fondurilor alocate de la 

bugetul Municipiului Bucureşti pentru finanŃarea Proiectului; 

b) Răspunde de respectarea obligaŃiilor asumate faŃă de 

parteneri şi de ceilalŃi participanŃi la proiecte precum şi de 

respectarea prevederilor contractuale de finanŃare specifice 

domeniului de activitate 

c)Organizează întâlniri cu toŃi factorii implicaŃi în implementarea 

proiectului ori de câte ori este nevoie; 

d) Coordonează din punct de vedere tehnic implementarea 

proiectului; 

e) Verifică calitatea lucrărilor executate şi încadrarea executării 

lor în grafic; 

f) coordonează activitatea de obŃinere a autorizaŃiilor necesare; 

g) Verifică documentaŃiile executate de proiectant privind 

încadrarea în temele date şi în respectarea normelor stabilite prin 

lege; 

h) Certifică documentele de plată întocmite de Managerul de 

Proiect; 
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i) întocmeşte împreuna cu Managerul de Proiect raportările 

către compartimentele de specialitate ale aparatului de 

specialitate al Primarului General, Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi alte instituŃii; 

j) Stabileşte priorităŃile pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul 

de Implementare a Proiectului; 

k) Urmăreşte realizarea contractării lucrărilor cuprinse în Proiect; 

I) łine evidenŃa contractelor, raportând realizarea acestora 

compartimentelor de specialitate; 

m)Verifică şi certifică situaŃiile de plată prezentate de prestatori 

(contractori);  

n) Urmăreşte încadrarea în costurile planificate şi Ńine evidenŃa 

acestora;  

o) Raportează direcŃiei de specialitate încadrarea în costuri 

indicând bugetul iniŃial, cel revizuit, estimat sau actual precum şi 

depăşirile actuale şi cele previzionate. 

Art. 78 Serviciul Turism - AtribuŃii 

1. Realizează şi supune aprobării C.G.M.B. Strategia de 

Dezvoltare Multianuală a Turismului în Municipiul Bucureşti, în 

concordanŃă cu strategiile naŃionale în vigoare ale administraŃiei 

publice centrale; 

2. Stabileşte anual principalele obiective de promovare şi 

dezvoltare a turismului în Municipiul Bucureşti, conform 

strategiilor aprobate de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti; 
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3. întocmeşte, coordonează şi monitorizează implementarea 

Programului Anual de Dezvoltare a Turismului; 

4. Dezvoltă şi consolidează turismul în Municipiul Bucureşti prin 

promovarea atracŃiilor turistice specifice; 

5. IniŃiază proiecte de H.C.G.M.B. în domeniul turismului; 

6. Promovează imaginea de destinaŃie turistică a Municipiului 

Bucureşti prin participarea la târguri şi expoziŃii de specialitate din 

Ńară şi străinătate; 

7. Promovează Calendarul anual de evenimente cultural-artistice 

realizate de Primăria Municipiului Bucureşti, instituŃii publice, 

cultural-artistice sau agenŃi economici; 

8. Colaborează cu instituŃiile administraŃiei publice centrale şi 

locale, agenŃi economici şi ONG-uri şi participă la evenimente 

cultural-artistice în vederea promovării turismului, la care 

municipiul Bucureşti are calitatea de partener; 

9. Identifică proiecte cu finanŃare internă/externă în vederea 

promovării şi dezvoltării turismului în Municipiul Bucureşti; 

10. Armonizează programul de dezvoltare turistică a Municipiului 

Bucureşti cu cele ale organismelor guvernamentale naŃionale şi 

internaŃionale în colaborare cu DirecŃia Afaceri Externe şi 

Protocol; 

11. Promovează şi supune spre adoptare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti propuneri de parteneriate şi întreŃine relaŃii 

bilaterale cu parteneri internaŃionali (instituŃii publice/agenŃi 

economici) în vederea promovării turistice la scară largă a 

Bucureştiului; 
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12.Realizează, conform strategiilor aprobate, materiale 

informative în scopuri turistice (suveniruri, broşuri, pliante, 

albume) care să promoveze patrimoniul cultural, istoric şi natural 

al Municipiului Bucureşti atât în Ńară cât şi în străinătate; 

13. Propune înfiinŃarea de noi centre de informare turistică şi 

răspunde de activitatea acestora; 

 

DIRECłIA MANAGEMENT PROGRAME ŞI URMĂRIRE 

CREDITE 

Art. 79 Obiect de activitate 

Gestionează procesul de identificare, promovare şi 

aprobare a finanŃărilor externe rambursabile şi nerambursabile 

pentru proiectele MunicipalităŃii Bucureşti, gestionează relaŃiile 

funcŃionale cu finanŃatorii externi, instituŃiile şi organismele 

implicate în managementul programelor de finanŃare, gestionează 

procesul de evaluare a ratingului Municipiului Bucureşti, 

realizează managementul proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti cu 

finanŃare internă şi internaŃională, participă la implementarea şi 

urmărirea post-implementare a proiectelor şi dezvoltă metodologii 

de management de proiect pentru Municipalitatea Bucureşti. 

Art. 80 Serviciul FinanŃări Externe Rambursabile - 

atribuŃii 

1. Gestionează procesul de identificare, promovare şi aprobare a 

finanŃărilor externe rambursabile, pentru proiectele MunicipalităŃii 

Bucureşti; 
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2. Identifică nevoile, interesele şi problemele economice şi 

sociale ale MunicipalităŃii Bucureşti care intră sub incidenŃa unor 

programe de asistenŃă financiară externă rambursabilă din partea 

instituŃiilor financiare internaŃionale (BERD, BEI, BM etc.) sau alte 

instituŃii finanŃatoare externe; 

3. Solicită şi centralizează propunerile de proiecte de la factorii 

interesaŃi (compartimentele/direcŃiile de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General instituŃiile şi 

serviciile publice de interes local ale Municipiului Bucureşti, 

instituŃii/regii autonome înfiinŃate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti; 

4. Identifică, selectează şi procură informaŃiile referitoare la 

oportunităŃile de finanŃare externă rambursabilă aplicabile 

MunicipalităŃii Bucureşti; 

5. Participă la întâlniri având ca scop identificarea de surse de 

finanŃare externă rambursabilă, discutarea/negocierea de oferte 

de finanŃare pentru proiectele MunicipalităŃii Bucureşti; 

6. Informează potenŃialii beneficiari ai administraŃiei publice locale 

a Municipiului Bucureşti cu privire la oportunităŃile de finanŃare 

identificate; 

7. Consultă potenŃialii finanŃatori cu privire la condiŃiile de 

eligibilitate, demersurile necesare şi calendarul estimat pentru 

obŃinerea de finanŃări, externe rambursabile pentru proiectele 

identificate; 

8.Prezintă managementului instituŃiie informaŃiile referitoare la 

nevoile identificate şi oportunităŃile de finanŃare externă 
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rambursabilă pentru proiectele MunicipalităŃii Bucureşti, cerinŃele, 

condiŃiile demersurile şi calendarul estimat pentru aprobarea şi  

contractarea acestora în vederea aprobării finanŃărilor; 

9.Supune spre aprobare managementului instituŃiei oportunităŃile 

de finanŃare externă rambursabilă şi proiectele municipalităŃii 

finanŃabile din aceasta, în vederea planificării periodice 

(anuale/semestriale/trimestriale, după caz) a accesării acestor 

fonduri şi iniŃierii demersurilor pentru aprobarea finanŃărilor; 

10.Gestionează relaŃiile funcŃionale cu instituŃiile financiare 

internaŃionale (BERD, BEI, BM etc.), alte instituŃii finanŃatoare 

externe, instituŃiile publice (Ministerul FinanŃelor Publice, Banca 

de Import-Export a României etc.) şi factorii implicaŃi în 

implementarea proiectelor MuncipalităŃii Bucureşti cu finanŃare 

externă rambursabilă (direcŃii de specialitate ale aparatului de 

specialitate al Primarului General, UnităŃi de Implementare a 

Proiectelor, instituŃii publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti) şi informează DirecŃia Afaceri Externe şi Protocol; 

11.Coordonează activităŃile de negociere a 

contractelor/acordurilor de finanŃare externă rambursabilă, 

acordurilor de împrumut subsidiar şi amendamentelor/actelor 

adiŃionale la acestea şi informează DirecŃia Afaceri Externe şi 

Protocol; 

12.Realizează demersurile şi documentaŃiile pentru promovarea 

finanŃărilor externe rambursabile pentru proiectele MunicipalităŃii 

Bucureşti şi aprobarea de către factorii implicaŃi; 
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13.Centralizează de la departamentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General, instituŃiile şi 

serviciile publice de. interes local ale Municipiului Bucureşti, 

instituŃii/regii autonome în subordinea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, informaŃiile şi documentele tehnice şi 

financiare referitoare la proiectele finanŃate sau propuse spre 

finanŃare, solicitate de finanŃatorul extern; 

14. Pregăteşte documentaŃiile solicitate de instituŃiile finanŃatoare, 

pentru aprobarea finanŃărilor externe rambursabile; 

15. Urmăreşte stadiul aprobării proiectelor cu finanŃate externă 

rambursabilă de către instituŃiile competente şi cel al avizării 

actelor aflate la diferite organisme ale administraŃiei centrale; 

16.Pregăteşte documentaŃiile şi realizează demersurile pentru 

amendarea acordurilor de finanŃare externă rambursabilă, 

acordurilor de împrumut subsidiar şi aprobarea acestora de 

factorii implicaŃi (Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale etc.); 

17.Prezintă pentru aprobare de conducerea instituŃiei, în 

colaborare cu factorii interesaŃi, propuneri de decizii care 

urmează a fi luate în relaŃiile cu instituŃiile financiare internaŃionale 

(IFI), alte instituŃii finanŃatoare externe, cu instituŃiile implicate în 

procesul de aprobare şi monitorizare a finanŃărilor rambursabile 

18.realizează demersurile pentru obŃinerea şi aprobarea de 

finanŃări rambursabile prin intermediul diverselor instrumente de 

finanŃare (emisiune de obligaŃiuni pe piaŃa internaŃională etc 
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19.Colectează datele necesare de la departamentele de 

specialitate de la instituŃiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti, instituŃii/regii autonome înfiinŃate de 

Consiliul General  al Municipiului Bucureşti în vederea efectuării 

de raportări către finanŃatorii externi, diferite organisme ale 

administraŃiei locale şi centrale; 

20.Realizează şi transmite raportări financiare către instituŃiile 

finanŃatoare externe, conform prevederilor contractelor de 

finanŃare rambursabilă ale Municipiului Bucureşti; 

21.Urmăreşte derularea şi implementarea acordurilor de asistenŃă 

financiară rambursabilă, din faza de lansare şi până la finalizarea 

proiectelor finanŃate şi rambursarea în totalitate a creditelor 

contractate; 

22.Prezintă spre aprobare conducerii instituŃiei, rapoarte privind 

unele constatări şi eventuale nereguli rezultate în urma derulării 

acordurilor de finanŃare externă rambursabilă şi luarea măsurilor, 

după caz; 

23.Realizează şi transmite rapoarte şi raportări către instituŃiile 

publice (Ministerul FinanŃelor Publice etc), conform prevederilor 

legislaŃiei în vigoare referitoare la datoria publică, prevederilor 

contractelor de finanŃare rambursabilă şi acordurilor de împrumut 

subsidiar în care Municipiul Bucureşti este parte; 

24.łine evidenŃele privind finanŃările rambursabile ale 

Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legislaŃiei în 

vigoare; 
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25.Coordonează procesul de obŃinere/actualizare a calificativului 

anual de rating (Fitch Ratings, Standard & Poor's etc.) pentru 

Municipiul Bucureşti; 

26.Gestionează relaŃiile funcŃionale cu agenŃiile de rating care 

evaluează anual Municipalitatea Bucureşti; 

27.Elaborează documentaŃia necesară în vederea actualizării 

anuale a calificativului de rating al MunicipalităŃii, pe baza 

informaŃiilor furnizate de direcŃiile din aparatul de specialitate al 

Primarului General şi instituŃiile publice de interes local/regii 

autonome înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

28.Participă la implementarea proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti 

cu finanŃare externă rambursabilă, în domeniile de competenŃă 

ale Serviciului FinanŃări Externe Rambursabile; 

29.Propune includerea în proiectul de buget (activitatea proprie), 

a fondurilor în valută sau în lei pentru plata serviciului anual al 

datoriei publice, aferent finanŃărilor externe rambursabile angajate 

de Municipiul Bucureşti; 

30.Propune includerea în proiectul de buget (activitatea proprie), 

a fondurilor în valută sau în lei pentru plata serviciilor de evaluare 

anuală a ratingului MunicipalităŃii Bucureşti şi a costurilor pentru 

accesarea de noi finanŃări nerambursabile (servicii juridice servicii 

intermediere etc).  

Art.81 Serviciul FinanŃări Externe Nerambursabile 

atribuŃii 
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1.Identifică nevoile, interesele şi problemele economice şi sociale 

ale MunicipalităŃii Bucureşti, care intră sub incidenŃa unor 

programe de asistenŃă financiară externă nerambursabilă 

2.Gestionează procesul de identificare, promovare şi aprobare a 

finanŃărilor externe nerambursabile pentru proiectele 

MunicipalităŃii Bucureşti (fonduri nerambursabile europene, alte 

fonduri nerambursabile externe - grant-uri şi fonduri 

guvernamentale); 

3.Identifică, selectează şi procură informaŃii privitoare la 

oportunităŃile de finanŃare externă nerambursabilă, aplicabile 

MunicipalităŃii Bucureşti, le monitorizează şi informează 

beneficiarii administraŃiei publice locale a Municipiului Bucureşti; 

4.Informează şi promovează asupra oportunităŃilor şi surselor de 

finanŃare externă nerambursabilă identificate, inclusiv în 

colaborare cu instituŃiile/structurile responsabile de administrarea 

acestor surse; 

5.Urmăreşte elaborarea documentelor de programare strategică 

şi financiară care pot viza Municipiul Bucureşti, în vederea folosirii 

subvenŃiilor de la nivelul Uniunii Europene, precum şi a stadiului 

negocierilor cu Uniunea Europeană, pentru informarea 

potenŃialilor beneficiari 

6.Gestionează relaŃiile funcŃionale cu instituŃiile şi organismele 

implicate în managementul programelor de finanŃare aplicabile 

Municipiului Bucureşti (AutorităŃi de Management ale 

programelor/Organisme Intermediare/alte instituŃii implicate etc). 
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InstituŃiile Financiare InternaŃionale (IFI) şi alte organisme care 

acordă asistenŃă financiară externă nerambursabilă; 

7. Prezintă managementului instituŃiei puncte de vedere privind 

oportunităŃile identificate de fonduri nerambursabile pentru 

proiectele MunicipalităŃii Bucureşti cerinŃele, condiŃiile, 

demersurile şi calendarul estimat pentru aprobarea şi 

contractarea acestora; 

8. Supune spre aprobarea managementului instituŃiei, în 

colaborare cu Biroul Management Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională, oportunităŃile de finanŃare externă nerambursabilă 

şi proiectele MunicipalităŃii finanŃabile din această asistenŃă, în 

vederea planificării periodice (anuale/semestriale trimestriale, 

după caz) a accesări acestor fondurii şi iniŃierii demersurilor 

pentru aprobarea finanŃărilor; 

9.Informează departamentele de specialitate din aparatul de 

specialitate al Primarului General, instituŃiile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti şi instituŃiile/regiile autonome 

înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti privind 

planificarea periodică a accesării fondurilor europene 

nerambursabile şi iniŃierea demersurilor necesare; 

10.Coordonează activităŃile de accesare de fonduri 

nerambursabile (fonduri nerambursabile europene, alte fonduri 

nerambursabile externe-grant-uri) pentru finanŃarea proiectelor al 

căror beneficiar este Municipalitatea Bucureşti, în conformitate cu 

legislaŃia română şi europeană în vigoare; 
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11.Realizează împreună cu departamentele aparatului de 

specialitate al Primarului General / instituŃiile publice de interes 

local ale Municipiului Bucureşti/instituŃiile/regiile autonome 

înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti implicate, 

proiectul de DispoziŃie de Primar General, pentru înfiinŃarea 

UnităŃilor de Implementare a Proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti, 

finanŃabile/finanŃate din fonduri externe nerambursabile; 

12.Coordonează întocmirea aplicaŃiilor/documentaŃiilor de 

finanŃare, pentru proiectele MunicipalităŃii Bucureşti, finanŃabile 

din fonduri externe nerambursabile; 

13.Centralizează de la departamentele de specialitate din 

aparatului de specialitate al Primarului General, instituŃiile publice 

de interes local ale Municipiului Bucureşti, instituŃii/regii autonome 

înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

informaŃiile necesare pentru realizarea aplicaŃiei/dosarului de 

finanŃare; 

14.IniŃiază procesul de achiziŃie de servicii de pregătire a 

aplicaŃiei/dosarului de finanŃare pentru proiectele MunicipalităŃii 

Bucureşti finanŃabile din fonduri externe nerambursabile 

(documentaŃie tehnico-economică, cerere de finanŃare şi anexe, 

după caz, pentru proiectele iniŃiate de direcŃie); 

15.Transmite propuneri către DirecŃia Buget, pentru includerea în 

proiectul de buget a fondurilor pentru pregătirea dosarului de 

finanŃare pentru proiectele finanŃabile din fonduri externe 

nerambursabile (fonduri structurale sau de coeziune, alte fonduri 

nerambursabile), iniŃiate de direcŃie; 
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16.Asigură asistenŃă beneficiarilor în elaborarea documentaŃiilor 

necesare aprobării şi accesării fondurilor externe nerambursabile 

(efectuarea de comentarii şi observaŃii asupra conŃinutului 

documentelor din dosarele de finanŃare, în domeniile de 

competenŃă ale Serviciului FinanŃări Externe Nerambursabile etc); 

17.Colaborează cu beneficiarii (compartimentele aparatului de 

specialitate al Primarului General, UlP-uri, instituŃii publice de 

interes local ale Municipiului Bucureşti, instituŃii/regii autonome în 

înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti), în 

realizarea documentaŃiei şi demersurilor pentru aprobarea 

internă, prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, a finanŃărilor externe nerambursabile pentru proiectele 

MunicipalităŃii Bucureşti; 

18.Urmăreşte stadiul aprobării proiectelor cu finanŃate externă 

nerambursabilă de către instituŃiile competente şi, cel al avizării 

actelor aflate la diferite organisme ale administraŃiei centrale, 

referitoare la aprobarea finanŃărilor nerambursabile; 

19.Colectează periodic informaŃii de la departamentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

instituŃiile şi serviciile publice de interes local ale Municipiului 

Bucureşti şi instituŃii/regii autonome înfiinŃate de Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, privind finanŃările externe 

nerambursabile în curs de accesare sau accesate, pentru 

proiectele MunicipalităŃii Bucureşti şi stadiul absorbŃiei (cheltuirii) 

acestora; 
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20.Acordă asistenŃă structurilor de implementare a proiectelor 

finanŃate din fonduri externe nerambursabile (UnităŃi de 

implementare a proiectelor, departamente de specialitate etc.), cu 

privire la aplicaŃiile/dosarele de finanŃare întocmite şi depuse în 

faza de pre-contractare, sub coordonarea serviciului; 

21.Urmăreşte procesul de realizare şi transmitere de către UlP-uri 

a raportărilor financiare către Autoritatea de 

management/organismul intermediar responsabil de programul 

de finanŃare vizat, Ministerul FinanŃelor Publice/InstituŃiile 

Financiare InternaŃionale (IFI)/alte instituŃii şi organisme 

finanŃatoare externe, în cadrul implementării contractelor de 

asistenŃă financiară nerambursabilă; 

22.Participă la implementarea proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti 

cu finanŃare externă nerambursabilă, în domeniile de competenŃă 

ale serviciului 

23.Evaluează proiectele finanŃate din fonduri externe 

nerambursabile după finalizarea implementării, în vederea 

identificării unor noi surse de finanŃare. 

Art.82 Biroul Management Proiecte cu FinanŃare 

InternaŃională - atribuŃii 

1. Coordonează activităŃile de iniŃiere, promovare, conducere, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti, cu 

finanŃare internaŃională; 

2. Colectează şi centralizează ideile şi propunerile de proiecte de 

la compartimentele/direcŃiile de specialitate din aparatul de 

specialitate al Primarului General, instituŃiile publice de interes 
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local ale Municipiului Bucureşti şi instituŃii/regii autonome 

înfiinŃate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 

vederea iniŃierii şi promovării de proiecte cu finanŃare 

internaŃională (rambursabilă şi nerambursabilă); 

3. Colaborează cu Serviciul FinanŃări Externe Rambursabile şi 

Serviciul FinanŃări Externe Nerambursabile, în procesul de 

evaluare a documentaŃiei aferente proiectelor MunicipalităŃii 

Bucureşti, pentru aprobarea finanŃării proiectelor din fonduri 

internaŃionale; 

4. Acordă asistenŃă potenŃialilor beneficiari ai proiectelor cu 

finanŃare internaŃională (departamente din aparatul de specialitate 

al Primarului General, instituŃiile publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti, instituŃii/regii autonome înfiinŃate de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti), în finalizarea fişelor 

de proiect; 

5.Acordă asistenŃă departamentelor aparatului de specialitate al 

Primarului General, instituŃiilor publice de interes local ale 

Municipiului Bucureşti, instituŃiilor/regiilor autonome înfiinŃate de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în realizarea 

demersurilor pentru promovarea şi aprobarea proiectelor 

MunicipalităŃii Bucureşti cu finanŃare internaŃională; 

6. Coordonează şi conduce activităŃile UnităŃilor de Implementare 

a Proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti, finanŃate din fonduri 

internaŃionale; 

7. Păstrează relaŃiile directe cu FinanŃatorii externi/AutorităŃile de 

Management ale Programelor / Organismele 
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Intermediare/InstituŃiile publice/InstituŃiile Financiare 

InternaŃionale (IFI) implicate în derularea contractelor de 

asistenŃă financiară internaŃională pentru proiectele MunicipalităŃii 

Bucureşti; 

8. Colectează periodic informaŃii de la departamentele de 

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului General, 

instituŃiile publice de interes local ale Municipiului, Bucureşti şi 

instituŃiile/regiile autonome înfiinŃate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, privind stadiul proiectelor finanŃate din 

fonduri externe nerambursabile (fonduri nerambursabile 

europene, alte fonduri nerambursabile externe - grant-uri, fonduri 

guvernamentale) şi rambursabile, pentru transmiterea la 

departamentele din Primăria Municipiului Bucureşti, responsabile 

pentru analiza şi publicarea pe site-ul instituŃiei; 

9.łine evidenŃa operativă a proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti, 

finalizate sau în curs de derulare, cu finqanŃare internaŃională şi 

stadiul acestora; 

10.Monitorizează derularea proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti cu 

finanŃare internaŃională (rambursabilă/nerambursabilă), conform 

prevederilor contractelor de finanŃare internaŃională; 

11. Monitorizează în colaborare cu UlP-urile, respectarea 

cerinŃelor din contractele de finanŃare internaŃională, încheiate 

pentru implementarea proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti; 

12.Acordă asistenŃă UlP-urilor şi participă la implementarea 

proiectelor cu finanŃare internaŃională (în domeniile de 

competenŃă ale Biroului Management Proiecte cu FinanŃare 
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InternaŃională), evaluează rezultatele proiectelor, finalizează 

rapoartele de progres şi alte documente solicitate prin contractele 

de finanŃare internaŃională; 

13.Acordă asistenŃă UlP-urilor în managementul proiectelor 

MunicipalităŃii Bucureşti xu finanŃare internaŃională, pentru care 

nu sunt în derulare contracte de consultanŃă pentru management 

proiect; 

14.Colectează informaŃii de la beneficiarii proiectelor cu finanŃare 

internaŃională pentru realizarea de rapoarte periodice privind 

stadiul implementării proiectelor cu finanŃare internaŃională (tehnic 

şi financiar) şi eventualele probleme/dificultăŃi apărute; 

15.Participă la întrunirile organizate de UlP-urile responsabile de 

realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizării 

obiectivelor din acordurile de finanŃare internaŃională şi luarea 

masurilor, după caz; 

16.Prezintă spre aprobare conducerii direcŃiei şi instituŃiei, în 

colaborare cu factorii implicaŃi, propuneri de decizii care urmează 

a fi luate în relaŃiile cu InstituŃiile FinanŃatoare InternaŃionale, Alte 

instituŃii şi organisme finanŃatoare externe, AutorităŃile de 

Management, Organisme Intermediare, AgenŃia pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti-llfov, pentru buna implementare 

a proiectelor MunicipalităŃii Bucureşti cu finanŃare internaŃională; 

17.Realizează propuneri către direcŃia de specialitate pentru 

includerea în proiectul de buget a fondurilor în valută sau în lei 

pentru implementarea proiectelor cu asistenŃă financiară 
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nerambursabilă (fonduri structurale sau de coeziune, alte fonduri 

nerambursabile) iniŃiate de direcŃie; 

18.Evaluează proiectele MunicipalităŃii Bucureşti, finanŃate prin 

fonduri externe după finalizarea implementării, în vederea 

identificării nevoilor de continuare / finalizare a programelor şi 

pentru îmbunătăŃirea capacităŃii de management a finanŃărilor 

externe; 

19. Monitorizează post-implementare proiectele MunicipalităŃii 

Bucureşti cu finanŃare internaŃională, în colaborare cu UlP-urile, 

în vederea asigurării respectării prevederilor contractelor de 

finanŃare internaŃională 

20.Asigură dezvoltarea metodologiilor de management de proiect 

pentru Municipalitatea Bucureşti, cu respectarea normelor 

metodologice proprii domeniului şi standardelor internaŃionale ale 

asociaŃiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial. 

Art. 83 AtribuŃii generale ale DirecŃiei Generale 

Dezvoltare şi InvestiŃii 

1.Verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de lucrări 

conform prevederilor din documentaŃie, acte normative tehnico-

economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu încadrare în 

plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale; 

2. Stabileşte modul de întocmire şi Ńinere a evidenŃelor, stadiilor 

fizice, decontării producŃiei, termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 
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3. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plaŃilor, sau 

după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea; 

4. Verifică şi vizează decontarea facturilor privind lucrările 

realizate; 

5.Urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară 

(ultimul talon de lucrări-centralizator al lucrărilor executate 

cumulat) 

6. Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃiala 

sau totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau alte reŃineri pentru 

lucrări de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune, etc; 

7. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preŃurile 

din ofertă în vederea decontării. 

DIRECłIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Art.84 Obiect de activitate 

1.Coordonează şi răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor 

personalului din subordine; 

2.Monitorizează proiectele şi rapoartele periodice transmise 

finanŃatorului şi instituŃiilor centrale implicate în evaluarea 

acestora, încadrarea cheltuielilor proprii ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti, precum şi ale instituŃiilor finanŃate din bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti; 

3.Administrează fondurile publice locale pe parcursul execuŃiei 

bugetare, în condiŃii de eficienŃă şi stabileşte opŃiunile şi 

priorităŃile în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale 

conform Legii finanŃelor publice locale; 
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4.Verifică efectuarea execuŃiei bugetare a plăŃilor, încadrarea în 

articole şi alineate bugetare şi în creditele aprobate în bugetul de 

venituri şi cheltuieli şi întocmirea contului de execuŃie pentru 

activităŃile derulate la nivelul bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti; 

5. Întocmeşte, verifică şi coordonează strategiile de reducere a 

riscurilor financiare asociate şi propune soluŃii pentru 

îmbunătăŃirea derulării financiare a programelor; 

6.Coordonează operaŃiunile de întocmire pe bugete componente 

a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti, rectificarea şi 

modificarea acestuia; 

7.Elaborează strategia financiară şi bugetara a Primăriei 

Municipiului Bucureşti pe termen mediu şi lung, adaptarea şi 

implementarea obiectivelor ordonatorului principal de credite în 

cadrul acesteia şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire; 

8.Urmăreşte angajarea utilizarea şi controlul resurselor publice 

locale; 

9.Directorul general coordonează şi răspunde de activitatea 

controlului financiar preventiv a Primăriei Municipiului Bucureşti; 

Art. 85 Serviciul Control Financiar Preventiv - atribuŃii 

Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea 

proiectelor de operaŃiuni care nu respecta condiŃiile de legalitate 

si regularitate şi/sau după caz, de încadrare în limite şi destinaŃia 

creditelor bugetare şi/sau de angajament şi prin a căror efectuare 

s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice 

administrate de Primăria Municipiului Bucureşti; 
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 Fac obiectul controlului financiar preventiv, operaŃiunile 

care vizează în principal:  angajamentele legale şi angajamentele 

bugetare, deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, 

ordonanŃarea cheltuielilor, precum şi concesionarea sau 

închirierea de bunuri şi alte categorii cuprinse în cadrul general al 

operaŃiunilor supuse controlului financiar preventiv; 

1. Verifică sistematic operaŃiunile care fac obiectul acestora 

din punct de vedere al: respectării tuturor prevederilor legale în 

vigoare care le sunt aplicabile la data efectuării operaŃiunilor, 

îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor 

procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de 

operaŃiuni din care fac parte, operaŃiunile supuse controlului şi 

încadrării în limitele şi destinaŃia creditelor bugetare şi/sau de 

angajament, după caz; 

2. łine evidenŃa angajamentelor bugetare şi legale; 

3. Urmăreşte permanent şi operativ concordanŃa fondurilor 

bugetare şi plăŃile din aceste fonduri. 

4. Urmăreşte încadrarea plăŃilor în prevederile bugetare, 

contractuale şi legale; 

5. Acordă viza de control financiar preventiv prin semnătura 

persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, pe baza 

actelor si/sau documentelor justificative certificate în privinŃa 

realităŃii, regularităŃii şi legalităŃii, de către reprezentanŃii 

compartimentelor de specialitate emitente; 

6. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate 

înregistrează documentele în registrul de operaŃiuni şi 
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procedează la verificare; dacă este necesar, se cere şi avizul 

compartimentului juridic; 

7. Documentele vizate şi documentele justificative care le-au 

însoŃit se restituie compartimentului de la care s-au primit 

8. Dacă în urma verificărilor se constată că operaŃiunile nu 

întrunesc condiŃiile de regularitate, legalitate şi după caz 

încadrarea în limitele bugetare şi/sau de angajament se 

înştiinŃează direcŃia iniŃiatoare în vederea remedierii acestor 

neconcordanŃe. Daca acestea nu au putut fi remediate se face în 

scris refuzul de acordare a vizei de control financiar preventiv şi 

se înştiinŃează conducătorul instituŃiei; 

9. Efectuarea pe proprie răspundere a operaŃiunii refuzate la 

viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie 

a conducătorului instituŃiei, care se transmite persoanei care a 

refuzat viza de control financiar preventiv; 

10. Întocmeşte şi actualizează proiectul de .dispoziŃie a 

Primarului General privind controlul financiar preventiv în Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

 

DIRECłIA FINANCIAR CONTABILITATE 

 Art. 86 Obiect de activitate 

1.DirecŃia Financiar Contabilitate are ca obiect de activitate 

organizarea, coordonarea si execuŃia activităŃilor financiare ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti, contabilizarea veniturilor 

bugetului şi a cheltuielilor PMB şi derularea activităŃilor specifice 

execuŃiei bugetului de cheltuieli al Primăriei. 
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2.întocmeşte proiectele de dispoziŃii privind stabilirea 

competenŃelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata 

cheltuielilor pe parcursul exerciŃiului bugetar în limita bugetului 

aprobat conform Ordinului ministrului finanŃelor publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea si 

plata cheltuielilor instituŃiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale şi a 

Legii privind finanŃele publice locale; 

3.Colaborează cu direcŃiile de specialitate la elaborarea 

proiectelor de hotărâri sau dispoziŃii, în domeniul său de 

competenŃă; 

4 Colaborează în domeniul său de competenŃă cu DirecŃia de 

audit public intern şi cu organele de control ale CurŃii de conturi, 

punând la dispoziŃie documentele financiare şi contabile solicitate 

de aceştia; 

Art.87 Serviciul Financiar Cheltuieli Curente - atribuŃii 

1.Urmăreşte execuŃia bugetară pe structura clasificaŃiei bugetare 

(capitole, titluri, articole şi alineate) pentru aparatul de specialitate 

al Primarului General, propunând retragerea creditelor bugetare 

deschise şi neutilizate în vederea realizării indicatorilor bugetari; 

2.Asigură relaŃiile funcŃionale cu Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi băncile 

comerciale în vederea efectuării punctajului disponibilităŃilor 

băneşti existente în conturile Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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3.Trimestrial/anual verifică, cu ocazia prezentării situaŃiilor 

financiare a execuŃiei bugetului de cheltuieli, încadrarea în limitele 

creditelor bugetare aprobate şi repartizate pe trimestre; 

4.Avizează documentele privind angajarea, lichidarea, 

ordonanŃarea cheltuielilor la rubrica „Compartimentul de 

contabilitate", în limita şi pe structura bugetului repartizat, numai 

pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în 

vigoare; 

5.Efectuează plăŃi din creditele bugetare, în limita şi pe structura 

bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi 

ordonanŃate de ordonatorul principal de credite; 

6 Asigură, calculează şi execută plata drepturilor salariale şi a 

altor drpeturi de natură salarială; 
7.Asigură, calculează şi execută plata drepturilor băneşti în baza 

unor dispoziŃii legale; 

8.întocmeşte şi transmite situaŃii şi rapoarte statistice din 

domeniul de activitate 

9.Stabileşte şi efectuează vărsăminte la bugetul statului, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate în 

termenele prevăzute de lege si alte contribuŃii si reŃineri; 

10.întocmeşte şi depune lunar declaraŃiile nominale privind: 

contribuŃiile de asigurări sociale, la fondul de şomaj, sănătate şi la 

bugetul general consolidat; 

11. întocmeşte lunar declaraŃia privind obligaŃiile de plată la 

bugetul de stat şi declaraŃia privind obligaŃiile de plată la bugetul 
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asigurărilor sociale şi fondurilor speciale şi asigură depunerea 

acestora la DirecŃia finanŃelor publice în termenele legale; 

12.întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venitul şi asigură 

transmiterea acestora în termen legal către DirecŃia FinanŃelor 

Publice şi salariaŃi; 

13.întocmeşte şi eliberează adeverinŃe privind 

salariile/veniturile/contribuŃiile realizate de salariaŃii aparatului de 

specialitate al Primarului General necesare pentru întocmirea 

dosarelor de pensionare, obŃinerea unor credite, prezentarea la 

medicul de familie sau spital, prezentarea la instanŃele de 

judecată, etc; 

14.Asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru 

deplasările în Ńară şi străinătate pentru personalul aparatului 

propriu al Primarului General, în interesul serviciului, pe baza 

dispoziŃiilor de deplasare prezentate cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; Ńine evidenŃa operativă a acestora şi verifică 

deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind 

încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget; 

15.Asigură decontarea la timp şi în conformitate cu prevederile 

contractuale a obligaŃiilor faŃă de furnizorii de bunuri şi prestatorii 

de servicii; 

16.Efectuează plata obligaŃiilor financiare către organismele 

internaŃionale la care Municipalitatea este membră; 

17.Efectuează plata ratelor, dobânzilor, comisioanelor şi a altor 

cheltuieli la contractele de împrumut externe rambursabile şi 
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nerambursabile şi a celor provenite din instrumente structurale şi 

de coeziune,etc aflate în derulare; 

18.Efectuează plata despăgubirilor, a altor daune stabilite în 

sarcina Primăriei Municipiului Bucureşti pe baza hotărârilor 

judecătoreşti definitive şi irevocabile; 

19.Efectuează plăŃi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 

derivate din acŃiuni în reprezentarea intereselor Primăriei 

Municipiului Bucureşti, potrivit dispoziŃiilor legale; 

20.Efectuează plăŃi reprezentând servicii juridice în favoarea 

caselor de avocatură cu care Primăria Municipiului Bucureşti are 

încheiate contracte de reprezentare; 

21.întocmeşte situaŃia privind execuŃia cheltuielilor bugetare 

angajate; 

22.întocmeşte situaŃia cu privire la monitorizarea cheltuielilor de 

personal şi o înaintează la DirecŃia Buget. 

23. Urmăreşte derularea financiara a contractelor si operaŃiunilor; 

24.Organizează activitatea casieriei, în conformitate cu 

prevederile legale; 

25.Efectuează operaŃiuni de incasare a contravalorii taxelor, 

impozitelor, avizelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului 

26.Efectuează plăŃi în numerar, şi operaŃiuni curente cu ATCPMB 

cât şi cu alte instituŃii bancare la care Primăria Municipiului 

Bucureşti are deschise conturi curente în lei sau valută 

27.Transmite DirecŃiei Venituri de TVA, conform formularului de 

decont necesare pentru întocmirea decontului 

Art. 88 Serviciul Contabilitate-atribuŃii 
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1. Organizează şi conduce evidenŃa cont Municipiului Bucureşti 

conform Legii contabilităŃii publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităŃii 

instituŃiilor publice, asigurând efectuarea corectă şi la timp a 

înregistrărilor; 

2. Organizează şi conduce contabilitatea pe bază de 

angajamente conform Legii privind finanŃele publice locale şi a 

Ordinului Ministrului finanŃelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata 

cheltuielilor instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi 

raportarea angajamentelor bugetare; 

3. Asigură conducerea corectă şi la zi a evidenŃei financiar-

contabile a Primăriei Municipiului Bucureşti, conform prevederilor 

legii contabilităŃii şi planului de conturi aprobat pentru instituŃiile 

publice şi a Normelor metodologice de aplicarea acestora; 

4. Verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele 

contabile pentru operaŃiunile económico-financiare; 

5. Asigură evidenŃa contabilă a debitorilor şi transmite catre 

DirecŃia Juridic documentaŃia pentru recuperarea acestora; 

6. Asigură evidenŃa contabilă a tuturor activităŃilor, operaŃiunilor 

economico-financiare şi bugetare prin înregistrarea cronologică şi 

sistematică, sintetică şi analitică a : 

a) capitalurilor proprii ale PMB ( rezerve, fonduri, rezultatul 

reportat, rezultatul patrimonial al exerciŃiului ) ; 

b) împrumuturilor externe pe termen lung şi alte datorii asimilate; 



235 
 

c) activelor fixe (necorporale, corporale şi financiare), activelor 

fixe în curs de execuŃie şi avansurilor pentru active fixe, respectiv 

amortizarea privind activele fixe ; 

d) stocurilor de materiale consumabile, materiale auxiliare, 

combustibili, piese de schimb, ambalaje şi materiale de natura 

obiectelor de inventar; 

e) conturilor de terŃi : furnizori, clienŃi, debitori, creditori, 

personal, asigurări sociale, protecŃia socială; 

f) conturilor de decontări cu bugetul statului, bugetul local, 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi assimilate; 

g) conturilor de decontări privind fondurile Europene 

nerambursabile respectiv fondurile structurale (Fondul European 

de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European ) şi Fondul 

de Coeziune ; pre si postaderare 

h) conturilor deschise la Trezoreria Statului şi la instituŃiile de 

credit, casa, alte valori, acreditive etc. 

i) conturilor de cheltuieli- (operaŃionale, financiare, 

extraordinare); 

j) conturilor de venituri- ( operaŃionale, financiare, extraordinare); 

k) conturilor în afara bilanŃului; 

7.Stabileşte la finele perioadei de .raportare,, trimestrial, şi anual- 

rezultatul patrimonial al instituŃiei PMB (excedent sau deficit 

patrimonial), conform principiului contabilităŃii pe bază de 

angajamente; 

8.Asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul 

Jurnal, Registrul inventar, Cartea mare; 
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9.Asigură evidenŃa bunurilor de orice fel din patrimoniul aflat în 

administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;:pe întreaga durată 

de viaŃă a acestora, pentru a oferi informaŃii necesare 

fundamenŃării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiŃionare, 

scoatere din folosinŃă, declasare, casare, transfer, cedare fără 

plată, trecerea în patrimoniul privat în vederea valorificării, 

precum şi a altor decizii privind exploatarea lor; 

10.în cazul preluării sau transferului de active fixe efectuează 

înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative 

prevăzute de actele normative în vigoare; 

11 înregistrează scoaterea din funcŃiune a imobilizărilor corporale 

şi necorporale, casarea obiectelor de inventar şi declasarea 

bunurilor materiale după primirea şi verificarea documentaŃiilor 

întocmite de către structurile din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General (care au avut în exploatare sau în gestiune 

bunurile propuse a fi scoase din uz ) în conformitate cu actele 

normative în vigoare; 

12.Efectuează operaŃiunile de înregistrare în contabilitate, 

referitoare la transferul sau cedarea către alte instituŃii a bunurilor 

conform propunerilor comisiei de inventariere; 

13.Realizează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat in 

administrarea P.M.B. şi înregistrează în evidenŃa contabilă 

eventualele diferenŃe constatate (minusuri sau plusuri de 

inventar) de către subcomisiile de inventariere ( diferenŃe 

analizate şi rămase certe) avizate şi consemnate şi în procesul-

verbal întocmit de către Comisia Centrală de Inventariere ( 
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aprobat de către conducătorul instituŃiei P.M.B.) pentru punerea 

de acord a situaŃiei scriptice cu realitatea faptică; 

14.Efectuează si verifică exactitatea înregistrărilor contabile şi 

controlează concordanŃa dintre contabilitatea sintetică şi cea 

analitică întocmind balanŃa de verificare lunar, pe baza datelor 

preluate din Cartea mare (şah), respectiv din fişele deschise 

distinct pentru fiecare cont contabil sintetic pentru balanŃa de 

verificare sintetică; 

15.Verifică înregistrările în contabilitatea analitică întocmind la 

sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaŃiile financiare 

(trimestrial şi anual) balanŃa de verificare analitică a PMB; 

16.Produce, primeşte şi verifică baza de date şi informaŃii certe 

necesare întocmirii SituaŃiilor financiare periodice trimestriale şi 

anuale ale P.M.B : BilanŃul, Contul de rezultat patrimonial, 

SituaŃia fluxurilor de trezorerie, SituaŃia modificărilor în structura 

activelor/capitalurilor, Contul de execuŃie bugetară, anexe la 

SituaŃiile financiare, care includ politici contabile şi note explicaŃi 

17.înregistrează în contabilitatea P.M.B. fondul de stimulente, în 

conturi analitice distincte, conform monografiei contabile. 

Art.89 Serviciul Financiar InvestiŃii- atribuŃii 

1.Asigură plăŃile aferente contractelor de/ investiŃii din Primăria 

Municipiului Bucureşti, urmărind operativ încadrarea în fondurile 

bugetare şi plăŃile efectuate din aceste fonduri pentru investiŃii. 

2.Analizează şi centralizează propunerile compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General privind solicitare de deschidere de credite asigurând 
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urmărirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobată 

prin fila de buget şi le înaintează DirecŃiei Buget; 

3.Analizează şi centralizează propunerile compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General privind prognoza decadală, plăŃile care urmează a fi 

dispuse din conturi deschise la trezorerie, potrivit legislaŃiei in 

vigoare, 

4. Propune, în situaŃii de excepŃie, deschideri suplimentare de 

credite sau retrageri şi repartizări de credite Ńinând cont de 

disponibilul la zi aflat în conturile deschise la unitatea de 

trezorerie a statului; 

5. Asigură cofinanŃarea în limita bugetului aprobat şi cu 

respectarea normelor legale în vigoare, pentru activităŃile 

desfăşurate în cadrul proiectelor PHARE, ex-ISPA, BEI, BERD, 

BM; 

6. Participă ia întocmirea rapoartelor de monitorizare lunara, 

trimestriala şi semestriala a proiectelor finanŃate din împrumuturi 

externe rambursabile sau nerambursablie. a celor provenite din 

instrumente structurale şi de coeziune, etc; 

7. Furnizează, la cererea celor îndrept, informaŃiile necesare în 

vederea întocmirii oricăror materiale privind derularea proiectelor 

finanŃate din împrumuturi externe rambursabile sau 

nerambursabile precum şi a celor provenite din instrumente 

structurale şi de coeziune, etc; 

8. Realizează concilierea între fondurile bugetare şi plăŃile 

efectuate pentru investiŃii din aceste fonduri (împrumuturi externe 
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contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 

nerambursabile, din alte credite sau împrumuturi similare, precum 

şi a celor provenite din instrumente structurale şi de coeziune, 

etc), semnalează diferenŃele constatate şi ia măsuri pentru 

corectarea acestora; 

9. Verifică, înregistrează şi raportează cu respectarea 

prevederilor legale operaŃiunile efectuate pe seama fondurilor 

externe rambursabile sau nerambursabile, din alte credite sau 

împrumuturi similare, precum şi a celor provenite din instrumente 

structurale şi de coeziune, etc; 

10.Urmăreşte derularea financiara a contractelor de investiŃii; 

11 întocmeşte cererea de admitere la finanŃare, ordinul de plata, 

si anexele la ordinul de plata pe baza documentelor justificative 

intocmite de compartimentele de specialitate in conformitate cu 

dispozitile legale si numai dupa ce acestea au fost angajate, 

lichidate si ordonanŃate; 

12.Centralizează si analizează plăŃile efectuate prin contul de 

trezorerie si instituŃiile bancare; 

13.Derulează operaŃiunile financiare pentru recuperarea 

avansurilor acordate în baza legislaŃiei în vigoare si a prevederilor 

contractuale; 

14.La solicitarea direcŃiilor de specialitate derulează operaŃiunile 

financiare de executare a scrisorilor de garanŃie bancare de bună 

execuŃie sau a avansurilor; 

15.Solicită băncii emitente confirmarea emiterii scrisorii de 

garanŃie bancară de bună execuŃie şi acordare a avansului; 
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16.în cazul în care s-au constatat abateri de la contract, la 

solicitarea direcŃiilor de specialitate, în baza prevederilor 

contractuale şi legale derulează operaŃiunile financiare privind 

oprirea plaŃilor, sau după caz, aplicarea de penalizări; 

17.La solicitarea direcŃiilor de specialitate restituie/diminuează 

garanŃia de bună execuŃie sau garanŃia avansului; 

18.Urmăreşte execuŃia bugetului aparatului de specialitate al 

Primarului General, asigurarea finanŃării cheltuielilor în limita 

creditelor bugetare şi destinaŃiei stabilite; 

19.întocmeşte lucrările de raportare zilnică şi periodică (luna, 

trimestru, an) cu privire la execuŃia bugetului municipiului 

Bucureşti. 

 

 

Art. 90 Obiect de activitate 

Stabileşte, urmăreşte,desfăşoară activitatea de executare 

silită, controlează şi încasează veniturile bugetului local, potrivit 

reglementarilor legale 

Art. 91 Serviciul Urmărire Contracte şi CreanŃe - 

atribuŃii 

1.încasează veniturile din contractele Primăriei Municipiului 

Bucureşti cu persoane fizice/juridice, de asociere, concesiune, 

închiriere, vânzare sau de altă natură încheiate conform legii; 

2.Gestionează baza de date specifică domeniului de activitate; 

3.Stabileşte obligaŃia de plată în baza contractelor deŃinute şi 

întocmeşte fişele de evidenŃă; 
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4.Emite facturi fiscale aferente obligaŃiilor de plată stabilite şi le 

transmite partenerului contractual şi DirecŃiei Financiar 

Contabilitate. 

5.întocmeşte şi transmite adrese prin care solicită informaŃii 

suplimentare de identificare a debitorilor, la instituŃiile abilitate. 

6.Calculează eventualele majorări de întârziere şi penalităŃi în 

funcŃie de clauzele contractuale şi de prevederile legale în 

vigoare la cererea instanŃelor judecătoreşti, la expertizele 

contabile contestate, pentru întocmirea convocărilor, pentru 

borderouri de scădere, somaŃii, decizii de impunere sau 

modificarea acestora şi la solicitarea de plată a partenerilor 

contractuali; 

7.La solicitarea partenerilor contractuali, întocmeşte şi emite note 

de plată către casierie; 

8.Urmăreşte:zilnic încasarea obligaŃiilor de plată în baza 

extraselor de cont şi a încasărilor prin casierie; 

9.Introduce zilnic ordinele de plată aferente contractelor, în 

sistemul informatic; 

10.Participă la convocările iniŃiate de partenerii 

contractuali/experŃii contabili în vederea punerii la dispoziŃie a 

documentelor solicitate pentru efectuarea expertizelor contabile 

dispuse de instanŃele judecătoreşti; 

11.Urmăreşte,după caz, constituirea, actualizarea, încasarea 

garanŃiei de buna execuŃie, întocmeşte şi certifică documentaŃia 

pentru restituirea sau reŃinerea (parŃială sau totală) a garanŃiei de 
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bună execuŃie pentru contractele de venituri şi o transmite 

DirecŃiei Financiar Contabilitate; 

12.întocmeşte şi transmite convocări în vederea efectuării 

concilierii directe conform prevederilor legale; 

13.întocmeşte şi transmite la DirecŃia Juridică documentaŃia în 

vederea acŃionării în instanŃă şi recuperării debitelor; 

14.întocmeşte fişe de calcul detaliate la solicitările instanŃelor 

judecătoreşti;   

15.întocmeşte şi transmite puncte de vedere la expertizele 

contabile; 

16.Solicită de la D.I.T.L.-urile sectoarelor Municipiului Bucureşti 

rolurile fiscale aferente creanŃelor urmărite; după primirea rolurilor 

fiscale înştiinŃează noii proprietari asupra obligaŃiilor de plată. 

17. Efectuează compensări şi/sau restituiri de sume în urma 

cererii petenŃilor,în condiŃiile legii; 

18. întocmeşte şi emite titlu executoriu, somaŃii, decizii pentru 

obligaŃiile de plată înregistrate în evidentele serviciului; 

19.Efectuează modificări ulterioare ale creanŃelor gestionate 

potrivit reglementărilor legale; 

20.întocmeşte borderouri de scădere în baza referatelor de 

scădere a debitelor pierdute prin sentinŃe/decizii/hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile, conform prevederilor legale 

în vigoare, precum şi pentru creanŃele fiscale mai mici decât 

plafonul stabilit prin lege sau Hotărâri ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
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21. Solicită biroului de carte funciară informaŃii despre titularii 

imobilelor/ apartamentelor; 

22. Primeşte şi soluŃionează contestaŃii formulate împotriva 

deciziilor de impunere, a actelor administrativ fiscale precum şi a 

titlurilor de creanŃă; 

23. întocmeşte şi transmite adrese la DirecŃia Managementul 

CalităŃii şi Servicii Informatice - Serviciul Informatică privind 

solicitările de modificare/ actualizare sau adăugare de rapoarte în 

aplicaŃia informatica; 

24. întocmeşte şi transmite la DirecŃia Managementul CalităŃii şi 

Servicii Informatice - Serviciul Informatică lista contribuabililor 

care înregistrează obligaŃii bugetare restante în vederea publicării 

acesteia pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

25.întocmeşte şi completează registrul de evidenŃă a debitorilor 

supuşi executării silite; 

26.întocmeşte şi transmite Serviciului Executare Silită întreaga 

documentaŃie în vederea continuării procedurii de executare silită 

pentru recuperarea debitelor; 

27.întocmeşte documentaŃia prevăzută de lege pentru acordarea 

scutirilor de la plata ratelor aferente contractelor de consolidare 

gestionate în condiŃiile contractului şi a prevederilor legale şi 

transmite la DirecŃia Financiar Contabilitate referatele de 

acordare a scutirii: 

28. întocmeşte borderoul facturilor emise zilnic pe suport de 

hârtie şi transmite un exemplar al facturii DirecŃiei Financiar 

Contabilitate 
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29.întocmeşte anual, sau ori de câte ori este nevoie situaŃii 

centralizatoare operative privind creanŃele gestionate în cadrul 

serviciului; 

30. Anual calculează şi transmite gradul de încasare al creanŃelor 

conform legilor în vigoare; 

31 Cuantifică veniturile ce urmează a se realiza anual, cu 

defalcare trimestrială, pe baza contractelor aflate în urmărire, şi 

transmite situaŃia Biroului ExecuŃie Bugetară Venituri pentru a fi 

avute în vedere la fundamentarea şi întocmirea bugetului propriu 

al Municipiului Bucureşti care va fi transmis direcŃei de 

specialitate. 

32.întocmeşte, verifică, semnează, pentru activitatea proprie 

decontul privind TVA, centralizează şi depune în termenul legal 

Decontul de TVA, în ceea ce priveşte ansamblul activităŃilor 

desfăşurate de Primăria Municipiului Bucureşti, cu respectarea 

prevederilor Codului Fiscal, a normelor metodologice şi a 

celorlalte prevederi legale în vigoare, întocmeşte şi semnează 

ordinele de plată luinare privind plata TVA 

Art.92 Serviciul Urmărire Venituri şi Taxe -atribuŃii 

1.Urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ce se 

fac venit la bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, atât a celor 

ce se încasează direct prin structurile Primăriei Municipiului 

Bucureşti, cât şi a celor ce se încasează prin DirecŃiile de 

Impozite şi Taxe Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

2.Desfăşoară activitatea de urmărire şi control a creanŃelor ce 

constituie venituri proprii. 
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3.Urmăreşte încasarea sumelor din contractele de donaŃii şi 

sponsorizări. 

4. Urmăreşte şi verifică încasarea obligaŃiilor de plată în baza 

extraselor de cont şi a încasărilor prin casierie; 

5. întocmeşte planul anual de control referitor la verificările ce 

urmează a se efectua la DirecŃiile de Impozite şi Taxe Locale ale 

sectoarelor, unităŃile care încasează venituri pentru bugetul 

Municipiului Bucureşti, referitor la încasarea şi virarea veniturilor 

Municipiului Bucureşti şi face toate demersurile necesare pentru 

finalizarea lui; 

6. Efectuează controale la nivelul DirecŃiilor de Impozite şi Taxe 

Locale (D.I.T.L.) ale sectoarelor, unităŃilor care încasează venituri 

pentru bugetul Municipiului Bucureşti, cu privire la modul de 

încasare şi virare a veniturilor bugetului propriu al Municipiului 

Bucureşti ce se realizează prin acestea; rezultatele controlului se 

consemnează în procesul-verbal de verificare a virării veniturilor 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti; 

7. întocmeşte răspunsuri şi puncte de vedere la plângerile 

prealabile depuse împotriva actelor emise de către serviciu; 

8. Urmăreşte modul de realizare în termen a măsurilor stabilite 

prin actele de verificare; 

9. Efectuează verificările necesare şi întocmeşte documentaŃia 

aferentă plăŃii comisioanelor către D.I.T.L.- urile de sector şi o 

transmite la D.F.C.; 

10. Desfăşoară activitatea de inspecŃie fiscală, conform 

prevederile legale, pentru veniturile pe care le are în urmărire; 
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11. Efectuează calculul debitelor şi a majorărilor de întârziere 

stabilite în sarcina contribuabililor, după caz, pentru veniturile pe 

care le are în urmărire; 

12. Urmăreşte modul de realizare în termen a măsurilor stabilite 

prin rapoartele de inspecŃie fiscală/deciziile de impunere; 

13. Răspunde de solicitările de restituire/compensare pentru 

veniturile urmărite, conform prevederilor legale ; 

14.întocmeşte puncte de vedere pentru actele 

administrative/fiscale emise de către serviciu care au fost atacate 

la instanŃele de judecată pe care le transmite direcŃiei de 

specialitate; 

15. Urmăreşte colectarea integrală şi la termen a creanŃelor 

bugetare;  

16. Întocmeşte dosarul de executare silită pentru începerea 

procedurii de executare silită în vederea recuperării creanŃelor. 

17.Confirmă primirea titlurilor executorii de la DirecŃia InspecŃie şi 

Control General şi trimite somaŃii pentru procesele-verbale de 

constatare a contravenŃiilor 

18.întocmeşte şi completează registrul de evidenŃă a debitorilor 

supuşi executării silite; 

19. Confirmă primirea titlurilor executorii (procesele-verbale de 

constatare a contravenŃiilor emise"de către DirecŃia InspecŃie şi 

Control General) organului emitent; 

20. Transmite titlurile executorii (procesele-verbale de constatare 

a contravenŃiilor emise de către DirecŃia InspecŃie şi Control 

General) spre urmărire la organele fiscale competente (din alte 
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unităŃi administrativ teritoriale) pe raza cărora îşi au 

domiciliul/sediul contravenienŃii; 

21.Transmite somaŃiile emise prin poştă, la domiciliul fiscal al 

contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, precum şi prin publicitate prin afişarea, concomitent, la 

sediul organului fiscal emitent şi pe site-ul a instituŃiei, a unui 

anunŃ în care se menŃionează că a fost emis actul administrativ 

fiscal pe numele contribuabilului; 

22. Completează şi actualizează permanent informaŃiile 

referitoare la procesele-verbale de constatare a contravenŃiilor 

emise de către personalul împuternicit din cadrul DirecŃiei 

InspecŃie şi Control General în baza de date/aplicaŃia informatică 

existentă la nivelul instituŃiei 

23.Urmăreşte încasarea veniturilor realizate prin mijloace 

electronice pe baza borderourilor zilnice; 

24. întocmeşte raportări lunare/trimestriale/anuale referitor la 

activitatea de urmărire a veniturilor pe care le are în urmărire; 

25.Efectuează constatarea şi încasarea taxelor locale instituite 

prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe 

care le are în urmărire; 

26.Fundamentează veniturile estimate a fi încasate în anul 

bugetar respectiv şi în anii bugetari următori; 

27.Regularizează taxele pentru eliberarea autorizaŃiile de 

construire şi urmăreşte încasarea veniturilor rezultate din 

acestea; 
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28.Verifică declaraŃiile privind valoarea finala a lucrărilor de 

construire; 

29.Primeşte declaraŃiile fiscale de la contribuabili şi stabileşte 

obligaŃiile de plată ale acestora; 

30.Emite titluri executorii şi somaŃii pentru obligaŃiile de plată 

stabilite; 

31.Participă la Comisia de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice pentru desfăşurarea evenimentelor în locurile 

publice şi informează contribuabilul după eliberarea protocolului 

încheiat la Comisia de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice pentru desfăşurarea evenimentelor în locurile 

publice, privind taxele datorate; 

32.Stabileşte obligaŃia de plată pentru taxele de ocupare a 

locurilor publice pentru desfăşurarea unor evenimente, pentru 

filmări şi fotografieri profesioniste, pentru jocuri de artificii, etc. in 

baza declaraŃiei de impunere depuse de către contribuabil ; 

33.întocmeşte şi emite note de plată către casierie pentru 

contribuabilii care solicită efectuarea plăŃii prin casierie ; 

34.întocmeşte şi emite facturi pentru staŃionarea temporara a 

autovehiculelor pe domeniu public pe timpul desfăşurării activităŃii 

de filmare profesionista, conform prevederilor legale; 

35.întocmeşte borderoul pentru facturile emise şi îl transmite la 

DirecŃia Financiar Contabilitate; 

36.întocmeşte declaraŃii privind obligaŃia de plata a timbrului 

monumentelor istorice şi virează sumele către Oficiul NaŃional al 

Monumentelor Istorice, conform prevederilor legale; 
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37.Anulează creanŃele fiscale mai mici decât plafoanele stabilite 

de lege şi/sau H.C.G.M.B.; 

38.SoluŃionează contestaŃiile împotriva actelor administrative 

fiscale emise. în cadrul biroului, conform prevederilor legale; 

39.Elaborează, analizează şi avizează propuneri pentru 

constituirea de noi surse de venituri şi/sau suplimentarea celor 

existente. 

 Art. 93 Serviciul Executare Silită - atribuŃii 

1.Primeşte, înregistrează, verifică şi urmăreşte până la încasarea 

efectivă dosarele de executare silită; 

2.întocmeşte şi completează registrul de evidentă a debitorilor 

supuşi executării silite; 

3.Efectuează activitatea de executare silită conform prevederilor 

legale; 

4.Solicită informaŃii de identificare a debitorilor şi alte informaŃii 

pentru completarea dosarelor de executare; 

5.întocmeşte şi transmite adresa de înfiinŃare a popririi către 

debitor; 

6.Verifică încasările zilnice (extrase, ordine de plată şi registre de 

casă) şi înscriu în registrul de evidenŃă a dosarelor de executare  

silită, sumele încasate din executare; 

7.întocmeşte adrese pentru sistarea popririi, după caz, 

indisponibilizării conturilor în situaŃia când plăŃile s-au făcut 

integral; 

8.Instituie şi ridică prin decizie motivată măsurile asigurătorii 

conform prevederilor legale; 
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9.în cazul primirii unui dosar de executare de la un alt organ 

fiscal, comunică organelor de executare coordonatoare, sumele 

realizate în contul debitorului în termen de 10 zile de la realizarea 

acestora; 

10.Evaluează periodic nivelul cheltuielilor de executare pentru 

fiecare dosar şi propune, după caz, ştergerea sau radierea din 

evidenŃa nominală debitele executate silit prin aparatul propriu 

sau prin alte organe de executare; 

11.Instituie popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte 

respectarea popririlor înfiinŃate, stabileşte după caz măsurile 

legale pentru executarea acestora; 

12.întocmeşte şi certifică documentaŃia de restituire dacă s-a 

recuperat creanŃa în surplus de la mai multe unităŃi bancare, după 

caz şi transmite la Serviciul Urmărire Venituri şi Taxe în vederea 

restituirii sumelor; 

13. Propune spre anulare obligaŃiile bugetare supuse executării 

silite mai mici decât cheltuielile de executare conform prevederilor 

legale; 

14. Identifică pe teren, la sediul sau domiciliul debitorilor bunurile 

mobile şi imobile ce urmează a fi sechestrate; 

15. întocmeşte procesul-verbal prin care se instituie sechestru 

asiguratoriu pe bunurile mobile/imobile; 

16. Ia măsuri pentru asigurarea, depozitarea şi valorificarea 

bunurilor sechestrate; 
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17. Numeşte custodele şi administratorul sechestrului, propune 

spre aprobare indemnizaŃia acestora şi ia măsuri pentru 

reglementarea indemnizaŃiilor acestora; 

18.înmânează un exemplar al procesului-verbal de sechestru 

asiguratoriu debitorului şi un exemplar al acestuia se înscrie la 

Biroul de carte financiară pentru bunurile imobile sau la Arhiva 

Electronică de garanŃii mobiiiare-bunuri mobile; 

19. Consemnează în procesul-verbal de sechestru bunurile 

mobile ce se încredinŃează unui custode, la aprecierea organului 

de executare; 

20.întocmeşte şi înmânează procesul-verbal (un exemplar), prin 

care se instituie sechestru pe bunurile imobile; 

21. Solicită înscrierea în Registrul Electronic a bunurilor mobile 

gajate (Birou de Carte Funciara şi Arhiva Electronica de garanŃii 

mobiliare-bunuri mobile) şi inscripŃionează ipotecă asupra 

bunurilor imobile; 

22.Transmite un exemplar al procesului-verbaTde sechestru altor 

creditori, în situaŃia în care se sechestrează şi bunuri gajate 

pentru garantarea creanŃelor altor creditori; 

23. Sesizează organele de urmărire penală competente prin 

transmiterea unui exemplar al procesului-verbal prin care s-a 

constatat că asupra bunurilor sechestrate s-au săvârşit fapte care 

pot constitui infracŃiuni; 

24. Solicită numirea unui expert evaluator în situaŃia în care 

bunurile mobile sau imobile nu pot fi evaluate la preŃul real de 

către salariaŃii proprii; 



252 
 

25.Actualizează preŃurile în funcŃie de gradul de amortizare şi 

preŃurile de pe piaŃă, după caz şi consemnează în procesul verbal 

de sechestru acordul părŃilor cu privire la vânzarea directă a 

bunurilor sechestrate; 

26.întocmeşte proces-verbal de sechestru publicitate de vânzare 

la licitaŃie a bunurilor sechestrate, dacă acestea nu sunt lăsate 

spre vânzare de către debitor sau dacă în termen de 15 zile nu se 

achită debitul; 

27.întocmeşte şi afişează anunŃul de publicitate la 

sediul/domiciliul debitorului; 

28.Transmite anunŃul de publicitate la două ziare locale şi îl 

afişează şi pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti; 

29. Face propuneri pentru constituirea comisiei de licitaŃie prin 

intermediul proiectului DispoziŃiei de Primar General; 

30.întocmeşte proces-verbal după licitarea fiecărui bun privind 

desfăşurarea şi rezultatul licitaŃiei şi transmite procesul-verbal de 

adjudecarea bunurilor prin licitaŃie părŃilor implicate; 

31. Solicită biroului de carte funciară efectuarea inscripŃiei 

ipotecare pentru bunurile imobile sechestrate precum şi informaŃii 

despre celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul 

urmărit precum şi titularii acestora; 

32.întocmeşte şi transmite adrese catre instituŃiile abilitate, pentru 

publicarea în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă a tuturor actelor 

de procedură;  

33.întocmeşte şi transmite adresa către instituŃiile abilitate pentru 

deschiderea procedurii de insolvenŃă la Tribunalul Bucureşti;  
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34. Actualizează la zi debitele din dosareele de executare silită 

deŃinute în vederea executării integrale a acestora; 

35.întocmeşte şi transmite adresa prln care se solicită înscrierea 

la masa credală; 

36.întocmeşte si transmite adresa prin care solicită suplimentarea 

creanŃelor sau restrângerea pretenŃiilor, către instituŃiile abilitate, 

pentru înscrierea la masa credală; 

37.Participă ori de câte ori este necesar la adunarea creditorilor şi 

după caz, face parte din comitetul creditorilor; 

38.Participă la distribuirea sumelor dispuse în tabelul definitiv al 

creanŃelor;  

39.întocmeşte proces-verbal de insolvabilitate; 

40.Urmăreşte anual debitul prin actualizarea informaŃiilor 

deŃinute; 

41. Comunică DirecŃiei Financiar Contabilitate lunar situaŃia 

dosarelor de insolvabilitate pentru scoaterea în afara bilanŃului a 

creanŃelor respective şi ia masuri de urmărire anuală a 

veniturilor/bunurilor contribuabililor debitori; 

42. Comunică DirecŃiei Financiar Contabilitate lunar situaŃia 

repunerii pe rol a dosarelor de insolvabilitate; 

43. Primeşte cererile debitorilor privind darea în plată a bunurilor 

imobile şi le înaintează comisiei constituite în acest sens; 

44. Primeşte şi soluŃionează contestaŃiile formulate împotriva 

deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale precum şi a 

titlurilor de creanŃa; 
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45. Primeşte Hotărârile Judecătoreşti definitive, irevocabile şi ia 

măsuri de încasare a acestora; 

46. întocmeşte şi transmite somaŃie/notificare în vederea achitării 

sumei înscrise în titlul executoriu; 

47.întocmeşte răspunsuri la contestaŃiile formulate în instanŃă de 

debitori; 

48. Scade din evidenŃa debitele provenite din cauzele pierdute şi 

le transmite la DirecŃia Financiar Contabilitate în vederea operării 

în evidenŃele contabile; 

49. Aplică amenzi contravenŃionale conform prevederilor legale 

(Conform Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală); 

Art. 94 Biroul ExecuŃie Bugetara Venituri - atribuŃii 

1. întocmeşte lunar execuŃia bugetară a veniturilor Municipiului 

Bucureşti; 

2. Fundamentează propuneri pentru veniturile bugetului propriu 

al Municipiului d pe care îl trimite DirecŃiei Buget; 

3. Analizează şi propune rectificări ale veniturilor bugetului 

propriu al Municipiului Bucureşti; 

4. Elaborează, analizează şi avizează propuneri pentru 

constituirea de noi surse de venituri şi/sau suplimentarea celor 

existente ; 

5. în baza cererii contribuabilului se întocmeşte documentaŃia 

necesară restituirii sumelor necuvenite bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti şi o transmite spre efectuare; 
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6. Verifică şi introduce zilnic extrasele de cont, pe articole 

bugetare în vederea urmăririi încasărilor zilnice, în sistemul 

informatic; 

7. întocmeşte ordinele de plată în vederea corectării 

înregistrărilor eronate din extrasele de cont; 

8. Calculează coeficientul 6e indexare a chiriilor S.A.D.~urilor şi 

întocmeşte proiectul de DispoziŃie a Primarului General; 

9. Urmăreşte veniturile proprii pe capitole şi subcapitole 

bugetare;  

10.întocmeşte situaŃii şi rapoarte statistice; 

11 .întocmeşte şi Ńine evidenŃa plăŃilor şi a ordinelor de plată în 

vederea constituirii fondului de stimulente la nivelul instituŃiei 

12. Urmăreşte încasarea veniturilor reprezentând dividende de la 

societăŃile comerciale şi vărsăminte de la regiile autonome 

înfiinŃate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

13. Emite titlu executoriu, somaŃii, decizii pentru obligaŃiile de 

plată înregistrate în evidenŃele biroului, pentru obligaŃiile 

neachitate în termen; 

14. Centralizează şi transmite solicitările de identificare a 

contribuabililor către Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor 

de Date privind EvidenŃa Persoanelor; 

15. Colaborează cu compartimentele de specialitate organizate la 

nivelul sectoarelor în legătură cu repartizarea pe sectoare a 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi întocmeşte documentaŃia pentru proiectul de 

hotărâre a consiliului general cu privire la aceasta. 
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Art. 95 Obiect de activitate 

1.Coordonează, în condiŃiile legii, activităŃile de elaborare şi 

execuŃie a bugetului propriu al Municipiului Bucureşti; 

2. Coordonează activităŃile de elaborare a bugetului propriu al 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

3. întocmeşte situaŃiile financiare centralizate şi alte raportări 

pentru Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti; 

4. Asigură derularea în bune condiŃii a execuŃiei bugetare; 

5. Participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea 

resurselor financiare ale municipiului Bucureşti împreună cu 

direcŃiile de specialitate, privind constituirea de noi resurse, 

instituirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în 

condiŃiile legii, contractarea de împrumuturi, atragerea de alte 

surse; 

6.îndeplineşte în conformitate cu prevederile actelor normative în 

vigoare alte atribuŃii ce revin organelor de specialitate ale 

autorităŃilor locale în legătură cu întocmirea, execuŃia şi 

raportarea bugetului 

Art. 96 Serviciul Elaborare şi ExecuŃie Buget- atribuŃii 

1. Participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor 

financiare ale Municipiului Bucureşti împreună cu direcŃiile de 

specialitate, privind constituirea de noi resurse, instituirea de 

impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiŃiile legii, 

contractarea de împrumuturi, atragerea de alte surse. 

2.în baza Legii finanŃelor publice locale şi Scrisorii Cadru privind 

contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a 
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proiectului de buget pe anul următor şi estimările pe următorii trei 

ani, emisă de Ministerul FinanŃelor Publice, solicită tuturor 

instituŃiilor ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al 

municipiului Bucureşti, regiilor şi direcŃiilor din Primăria 

Municipiului Bucureşti, propunerile şi fundamentările 

corespunzătoare pentru proiectul de buget al anului următor şi 

estimările pe următorii trei ani. 

3.Estimează încasările din unele venituri ale bugetului de stat, 

subvenŃiile de la bugetul de stat şi solicită instituŃiilor şi 

compartimentelor din PMB, evaluarea veniturilor locale, a altor 

surse ce se cuprind în buget, a împrumuturilor, finanŃărilor 

nerambursabile. 

4.în baza propunerilor /solicitărilor şi în limita surselor estimate ca 

posibil de asigurat, întocmeşte proiectul bugetului pe anul 

următor şi estimările pe 3 ani, pe structura clasificaŃiei bugetare  

(capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi pe categorii de 

bugete ce formează bugetul propriu al municipiului Bucureşti  

(Bugetul local, Bugetul instituŃiilor finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii de la bugetul local, Bugetul instituŃiilor finanŃate integral 

din venituri proprii, Bugetul creditelor externe, Veniturile şi 

cheltuielile în afara bugetului local, Bugetul fondurilor 

nerambursabile) 

5.înaintează spre semnare Primarului General proiectul de buget. 

Transpune proiectul de buget semnat de Primarul General în 

formatul electronic impus de Ministerul FinanŃelor Publice şi 

transmite DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice proiectul de 
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buget pe anul următor şi estimările pe 3 ani pe suport hârtie şi 

electronic. 

6.în baza Legii finanŃelor publice locale , conform calendarului 

bugetar solicită instituŃiilor, regiilor şi compartimentelor PMB 

definitivarea propunerilor de cheltuieli pentru proiectul de buget 

pentru anul următor precum şi după caz definitivarea evaluărilor 

veniturilor locale şi a celorlalte surse de finanŃare ce se cuprind în 

buget. 

7.întocmeşte documentaŃii pentru fundamentarea solicitărilor 

pentru alocaŃii de la bugetul de stat (sume din TVA pentru 

cheltuieli descentralizate, subvenŃii. Participă la analizele pentru 

aprobarea acestora şi urmăreşte confirmarea/comunicarea 

sumelor repartizate. 

8.Analizează fundamentările şi îndeplinirea condiŃiilor legale 

pentru cererile/propunerile de buget ale instituŃiilor/unităŃilor 

finanŃate din bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi pentru 

Bugetul propriu al Ordonatorului principal de credite . 

9.Analizează şi propune includerea în buget a unor finanŃări din 

fonduri nerambursabile, face propuneri pentru repartizarea 

corespunzătoare a împrumuturilor. 

10.în baza propunerilor/solicitărilor şi în limita surselor estimate 

ca posibil de asigurat întocmeşte propunerea pentru proiectul 

bugetului pe care o prezintă ordonatorului principal de credite 

11.După analizele şi clarificările la nivelul ordonatorului de 

credite, definitivează proiectul în structura stabilită prin Normele 
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Ministerului FinanŃelor Publice şi asigură aducerea la cunoştinŃă 

publică conform legii. 

12.Transmite secretarului general proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea proiectului de buget cu documentaŃia aferentă spre a fi 

înaintat Consiliului General. 

13.Introduce în buget eventualele amendamente aprobate în 

şedinŃă 

14.Detaliază pe trimestre bugetului aprobat şi îl prezintă spre 

semnare ordonatorului principal de credite. 

15.Transpune în format electronic prin programul informatic 

impus de Ministerul FinanŃelor Publice , bugetul aprobat, detaliat 

pe trimestre şi îl transmite pe suport hârtie şi în format electronic 

la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 

Bucureşti. 

16.întocmeşte situaŃia privind repartizarea până la sfârşitul anului, 

pe fiecare lună, a cheltuielilor de personal aprobate, pe care le 

transmite, la termenul stabilit , la DirecŃia FinanŃelor Publice. 

17.Transmite tuturor instituŃiilor bugetele aprobate, detaliate pe 

trimestre precum şi programele de investiŃii anexe la acestea 

18.Analizează propunerile şi întocmeşte proiectele pentru 

rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum şi modificarea 

programelor de investiŃii anexe la buget şi proiectele de hotărâri 

corespunzătoare. 

19.După aprobarea modificărilor/rectificărilor, efectuează 

operaŃiunile de repartizare pe trimestre, transpunere în programul 

informatic, transmitere al ATCP şi instituŃiile interesate 
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20.Urmăreşte, analizează execuŃia bugetului general consolidat, 

pe instituŃii, pe surse şi categorii de cheltuieli, face propuneri 

pentru modificarea repartizării sumelor pe categorii de cheltuieli 

şi/sau obiective înscrise în programul de investiŃii, în limita 

sumelor totale cuprinse în buget, în vederea utilizării eficiente a 

surselor. 

21 .întocmeşte documentaŃiile pentru virările de credite bugetare 

pe parcursul execuŃiei bugetare la solicitarea unităŃilor/instituŃiilor 

finanŃate din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi le supune 

aprobării ordonatorului principal de credite (după caz Consiliului 

General). După aprobare introduce modificările în buget şi 

efectuează operaŃiunile specifice de transpunere în format 

electronic şi transmitere . 

22.Asigură publicarea conform legii a bugetului aprobat, precum 

şi a bugetului modificat/rectificat 

23. Întocmeşte documentaŃiile (cererile) şi urmăreşte primirea 

alocaŃiilor de labugetul de stat/fonduri pentru sumele aprobate în 

bugetul propriu al Municipiului Bucurerşti; 

24.întocmeşte documentaŃiile pentru deschiderea şi/sau 

retragerea creditelor bugetarea şi repartizarea acestora. 

25.întocmeşte ordine de plată şi dispoziŃii bugetare pentru 

alocarea sumelor aprobate în buget, pentru instituŃiile/unităŃile 

finanŃate din bugetul propriu al municipiului Bucureşti; 

26. întocmeşte lucrări operative privind execuŃia bugetului 

general consolidat al municipiului Bucureşti . 
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27. Colaborează cu AgenŃia de Dezvoltare Regională Bucureşti-

llfov şi AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-llfov, 

pentru proiecte cu finanŃare nerambursabilă. 

28. întocmeşte la sfârşitul anului, conturile de execuŃie pentru 

regularizarea cu bugetul de stat şi cu alte bugete a sumelor 

primite de la acestea în timpul exerciŃiului bugetar. 

29.Asigură împreuna cu DirecŃia Venituri şi D.F.C. operaŃiunile de 

închidere a exerciŃiului şi virarea la Fondul de rulment a 

excedentului. 

30. Asigură îndrumarea conducătorilor compartimentelor financiar 

contabile din instituŃiile/unităŃile ale căror bugete se cuprind în 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi a compartimentelor din 

cadrul PMB, în privinŃa întocmirii documentaŃiilor specifice pentru 

elaborarea şi execuŃia bugetului. 

31.întocmeşte documentaŃii şi răspunde solicitărilor diverselor 

organisme(bănci finanŃatoare, agenŃii de rating etc) privind 

bugetul şi execuŃia acestuia. 

32.întocmeşte documentaŃii/situaŃii privind bugetul centralizat al 

municipiului Bucureşti ( bugetul propriu al municipiului Bucureşti 

şi bugetele sectoarelor) 

33.întocmeşte documentaŃii privind proiecŃiile multianuale ale 

bugetului. 

34.întocmeşte conform metodologiei specifice documentaŃia 

pentru bugetul derăzboi, pe care îl supune avizării (OMEPTA). Se 

semnează de ordonatorul principal decredite şi se transmite la 

ATCP.  
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Art. 97 Serviciul Raportare ExecuŃie Buget - atribuŃii 

1. Verifică raportările lunare şi trimestriale,respectiv „SituaŃia 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal de la toate 

instituŃiile ale căror bugete se cuprind în bugetul propriu al 

Municipiului Bucureşti în termenele impuse de acte normative şi 

ordonatorul principal de credite conform legaŃiei în vigoare.  

2.Centralizează raportările lunare şi trimestriale, respectiv 

„SituaŃia privind monitorizarea cheltuielilor de personal" prin 

programele informatice elaborate şi transmise de către Ministerul 

FinanŃelor Publice şi le transmite la Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului /Bucureşti, pe suport hârtie şi 

electronic, în termenele impuse de acte normative, conform 

legislaŃiei în vigoare, întocmind şi eventuale Note explicative. 

3.Verifică raportările lunare privind conturile de execuŃie specifice 

unor categorii de venituri şi cheltuieli, transmise de unele instituŃii 

cuprinse în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, în termenele 

impuse de acte normative şi ordonatorul principal de credite, 

conform metodologiei stabilite de Ministerul FinanŃelor Publice. 

4.Centralizează raportările lunare privind conturile de execuŃie 

specifice unor categorii de venituri- şi cheltuieli ale unor instituŃii 

cuprinse în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, prin 

programele informatice elabojaŃesi transmise de către Ministerul 

FinanŃelor Publice şi le transmite la Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe suport hârtie şi 

electronic în termenele impuse de acte normative şi conform  

legislaŃiei în vigoare.  
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5.Verifică raportările lunare ale unor indicatori din bilanŃul contabil 

şi a plăŃilor restante, primite de la toate instituŃiile ale căror bugete 

se cuprind în bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, conform 

legislaŃiei în vigoare; 

6.Centralizează raportările lunare ale unor indicatori din bilanŃul 

contabil şi a plăŃilor restante primite de la toate instituŃiile ale 

căror bugete se cuprind în bugetul propriu al Municipiului 

Bucureşti, prin programele informatice elaborate şi transmise de 

către Ministerul FinanŃelor Publice şi le transmite la Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe 

suport hârtie şi electronic, în termenele impuse de acte normative 

şi în conformitate cu legislaŃia în vigoare, întocmind şi eventuale 

Note explicative. 

7.Verifică situaŃiile financiare trimestriale şi anuale, transmise de 

către toate instituŃiile ale căror bugete se cuprind în bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti, la termenele stabilite de 

legislaŃia în vigoare şi de către Ordonatorul principal de credite şi 

în conformitate cu Normele elaborate de Ministerul FinanŃelor 

Publice. 

8.Centralizează situaŃiile financiare trimestriale şi anuale primite 

de la toate instituŃiile ale căror bugete sunt cuprinse în bugetul 

propriu al Municipiului Bucureşti, prin programele informatice 

elaborate şi transmise de către Ministerul FinanŃelor Publice şi le 

transmite la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

Municipiului Bucureşti, pe suport hârtie şi electronic, în termenele 

impuse de acte normative şi în conformitate cu legislaŃia în 
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vigoare, întocmind şi diverse Note explicative şi/sau situaŃii 

suplimentare. 

9.întocmeşte, cu ajutorul programelor informatice elaborate de 

către Ministerul FinanŃelor Publice, raportările anuale specifice 

pentru unele capitole bugetare ("apărare", "învăŃământ"), conform 

legislaŃiei în vigoare şi le transmite la Activitatea de Trezorerie şi 

Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe suport hârtie şi 

electronic, în termenele impuse de legislaŃie. 

10.Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite şi 

transmite tuturor instituŃiilor ale căror bugete sunt cuprinse în 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, termenele stabilite 

pentru depunerea la DirecŃia Buget a raportărilor lunare, 

trimestriale şi/sau anuale, corelate cu termenele de depunere a 

raportărilor centralizate la organele Ministerului FinanŃelor 

Publice. 

11.Transmite către DirecŃia Management Programe şi Urmărire 

Credite, trimestrial şi anual, copii certificate după situaŃiile 

financiare centralizate proprii ale Municipiului Bucureşti, alte 

situaŃii şi date privind execuŃia bugetului solicitate de bănci, 

agenŃii de rating. 

12.întocmeşte documentaŃia pentru proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea situaŃiilor financiare anuale ale Municipiului Bucureşti - 

activitatea proprie 

13.Asigură publicarea situaŃiilorfinanciare anuale, conform legii. 

14.întocmeşte documentaŃia pentru proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar 
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15.întocmeşte diverse situaŃii privind execuŃia bugetului propriu al 

Municipiului Bucureşti şi/sau cu privire la bilanŃ/patrimoniu. 

16.întocmeşte documentaŃii/situaŃii privind bugetul centralizat al 

municipiului Bucureşti ( bugetul propriu al municipiului Bucureşti 

şi bugetele sectoarelor) 

17.Asigură îndrumarea conducătorilor compartimentelor financiar 

contabile din instituŃiile/unităŃile ale căror bugete se cuprind în 

bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi a compartimentelor din 

cadrul PMB, în privinŃa întocmirii documentaŃiilor specifice privind 

raportările impuse de acte normative. 

18. Răspunde de păstrarea şi/sau arhivarea documentelor 

specifice, conform legii. 

19.întocmeşte situaŃii de raportare a execuŃiei bugetului 

Municipiului Bucureşti (bugetul propriu al Municipiului Bucureşti şi 

bugetele sectoarelor. 

 Art. 98 Biroul Buget P.M.B. –atribuŃii 

1. Primeşte, analizează şi centralizează propuinerile direcŃiilor 

pentru cheltuielile ce se cuprind în bugetul de cheltuieli al 

Primăriei Municipiului Bucureşti. 

2.întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli proprii şi îl transmite 

la Serviciul Elaborare şi ExecuŃie Buget. 

3.Analizează propunerile şi fundamentările direcŃiilor, verifică 

îndeplinirea condiŃiilor legale pentru înscrierea în programul de 

investiŃii pentru cheltuielile proprii de investiŃii ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 
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4. întocmeşte proiectul programului de investiŃii şi îl transmite 

Serviciului Elaborare şi ExecuŃie Buget. 

5. Participă la analizele pentru definitivarea proiectului bugetului 

propriu al municipiului Bucureşti şi definitivarea bugetului propriu 

de cheltuieli şi a programului de investiŃii al Primăriei Municipiului 

Bucureşti. 

6. Analizează, centralizează cererile direcŃiilor şi transmite 

Serviciului Elaborare şi ExecuŃie Buget propunerile de rectificare 

a bugetului de cheltuieli al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

7. Primeşte, analizează, centralizează şi transmite Serviciului 

Elaborare şi ExecuŃie Buget propunerile de virări de credite în 

bugetul de cheltuieli al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

8.Analizează propunerile de modificare a programului propriu de 

investiŃii. 

9.Analizează cererile lunare de deschidere de credite bugetare 

pentru cheltuielile proprii , întocmeşte necesarul de credite 

bugetare lunar şi îl transmite Serviciului Elaborare şi ExecuŃie 

Buget. 

10.Analizează propunerile direcŃiilor pentru estimările bugetare şi 

alte proiecŃii bugetare în vederea includerii în evaluările pentru 

bugetul propriu al municipiului Bucureşti. 

11.întocmeşte diferite lucrări operative privind derularea execuŃiei 

bugetului de cheltuieli al Primăriei Municipiului Bucureşti şi a 

bugetului propriu al municipiului Bucureşti. 

 

DIRECłIA TEHNICĂ Şl ADMINISTRATIVĂ 



267 
 

Art. 99 Obiect de activitate 

1.Administrează spaŃii cu destinaŃia de birou şi Ńine evidenŃa 

tuturor bunurilor din patrimoniul instituŃiei, asigură întreŃinerea şi 

conservarea resurselor proprii ale Primăriei Municipiului Bucureşti 

(mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale); Asigură întreŃinerea 

şi conservarea acestora. 

2.Asigură furnizarea utiităŃilor pentru toate spaŃiile deŃinute de 

Primăria Municipiului Bucureşti şi aflate în administrarea -

direcŃiei-, precum şi funcŃionalitatea spaŃiilor de lucru (curierat, 

poştă, curăŃenie, telecomunicaŃii, precum şi a celorfâtte servicii 

3.Răspunde de exploatarea parcului auto propriu al instituŃiei. 

Asigură măsurile specifice pentru prevenirea şi acŃiunea în caz de 

incendiu; 

4.IniŃiază documente de achiziŃii şi întocmeşte caiete de sarcini, 

participă la evaluarea ofertelor/licitaŃie şi urmăreşte derularea 

contractelor de achiziŃie publică în cazul achiziŃiilor de 

materiale/servicii/lucrări sau a celor de închiriere din sfera de 

activitate a direcŃiei 

Art. 100 Serviciul Tehnic-Administrativ-atribuŃii 

1.Gestionează şi repartizează în funcŃie de cerinŃele celorlalte 

compartimente şi de aprobările existente bunuri materiale, 

mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

gestiunea/administrarea directă a Primătiei Municipiului 

Bucureşti; 
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2.Derulează contracte de furnizare a utilităŃilor pentru locaŃiile 

primăriei şi urmăreşte consumurile/costurile/întreŃinerea/repararea 

instalaŃiilor aferente în condiŃii funcŃionale; 

3. Face parte din componenŃa comisiilor de evaluare a ofertelor 

comisiilor de licitaŃie, inventariere, casare în cazul achiziŃionării de 

bunuri şi servicii prin personal de specialitate nominalizat prin 

dispoziŃii de Primar General/Note semnate de Primarul 

General/DeclaraŃii de disponibilitate ale direcŃiei; 

4. Solicită compartimentelor din structura aparatului de 

specialitate al Primarului General, necesarul de achiziŃii 

administrativ-funcŃionale, ce se cuprinde în bugetul de venituri şi 

cheltuieli-activitatea proprie a instituŃiei, şi-l înaintează DirecŃiei 

Buget; 

5. Urmăreşte derularea contractelor instituŃiei specifice 

activităŃii direcŃiei; 

6. Păstrează şi răspunde de cărŃile tehnice ale 

instalaŃiilor/autorizaŃiile de funcŃionare ale echipamentelor 

(ascensoare, hidrofoare, recipienŃi sub presiune, etc), urmărind 

conform obligaŃiilor legale stipulate în prescripŃiile tehnice 

aplicabile revizia/ reparaŃia/service-ul acestora; 

7. Solicită structurilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General necesarul anual de rechizite, consumabile şi 

materiale de uz general administrativ şi întocmeşte propunerea 

pentru programul anual al achiziŃiilor publice; 

8. întocmeşte documentele de achiziŃie a materialelor/ 

serviciilor/lucrărilor cu respectarea valorilor aprobate, a codurilor 
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C.P.V. şi a perioadei de timp programate şi le transmite direcŃiei 

de specialitate; 

9. Face propuneri de clasare/declasare a unor bunuri aflate în 

gestiunea direcŃiei, conform legii, urmăreşte valorificarea 

bunurilor casate; 

10.în conformitate cu prescripŃiile tehnice aplicabile asigura 

încadrarea RSVTI-ului (Responsabil cu Supravegherea şi 

Verificarea Tehnică a InstalaŃiilor) prin numirea acestuia din 

rândul personalului propriu şcolarizat/specializat sau prin extern a 

liza re; 

11. Gestionează materiale de protocol şi preia în gestiune 

materiale/echipamente/instalaŃii după achiziŃia lor de către 

compartimentele specializate; 

12. Elaborează (reface anual sau ori de câte ori este nevoie) 

convenŃiile civile/protocoalele cu instituŃiile colocatare pentru plata 

cotelor părŃi datorate altor instituŃii/de alte instituŃii, obligaŃii ce 

decurg din deŃinerea unor spaŃii de birouri/arhive; 

13. Transmite la DirecŃia Venituri documentele necesare pentru 

întocmirea facturilor de vânzare a deşeurilor valorificabile; 

14. Centralizează solicitările pentru intervenŃii neplanificate şi dă 

curs rezolvării cât mai urgente a acestora; 

15. Supraveghează efectuarea curăŃeniei în spaŃiile cu destinaŃia 

de birouri, spaŃii comune, grupuri sanitare, precum şi întreŃinerea 

spaŃiilor verzi/dezăpezirea spaŃiilor administrate; 

16.Identifică şi propune includerea în lista de investiŃii pe anul în 

curs a dotărilor solicitate de direcŃiile de specialitate 
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17.Preia, în custodie/folosinŃă gratuită bunuri/echipamente 

necesare bunei desfăşurări a activităŃii instituŃiei (sistem iluminat 

faŃadă/intern; mobilier, recipienŃi precolectare, dozatoare apă etc). 

18. Asigură pentru echipamentele din domeniul de reglementare 

ISCIR (ascensoare, hidrofoare, recipient sub presiune): RSVTI 

(responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a 

instalaŃiilor)-propriu sau externalizat, revizii/intervenŃii tehnice 

obligatorii, întocmire/completare la zi a documentaŃiilor aferente 

(autorizaŃii de funcŃionare/proiecte de instalare /cărŃi tehnice) 

19. Pentru membri ConsiliuIui General al Municipiului Bucureşti 

asigură logistica necesară desfăşurării şedinŃelor consiliului 

(telecomunicaŃii, multiplicarea documentelor înregistrarea 

şedinŃelor); 

20. Efectuează recepŃia cantitativă şi calitativă a bunurilor 

materiale achiziŃionate şi întocmeşte documente de intrareîn 

gestiune/prelucrare/certificare şi introduce în sistemul informatic 

documentele de plată/facturi emise de furnizori. 

 Art. 101 Serviciul parc auto şi poştă– atribuŃii 

1.Înocmeşte caiete de sarcini pentru achiziŃiile aprobate şi 

programate şi le înaintează DirecŃiei Generale AchiziŃii de 

specialitate împreună cu documentaŃia necesară demarării 

procedurilor de achiziŃie; 

2.Centralizează solicitările pentru intervenŃii neplanificate şi dă 

curs rezolvării cât mai urgente a acestora; 
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3.Asigură cu personal specializat şi avizat de organele 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor; 

4.Răspunde de activitatea de curierat, coletărie şi poştă pentru 

transmiterea corespondenŃei atât în interiorul cât şi în exteriorul 

instituŃiei (poşta secretă sau cea nesecretă); 

5.Răspunde de verificările tehnice obligatorii/periodice pentru 

maşinile din parcul auto propriu şi întocmeşte graficul de reparaŃii 

şi întreŃinere, în funcŃie de numărul de km efectuaŃi; 

6.Urmăreşte încadrarea în consumurile specifice de carburanŃi şi 

lubrifianŃi a autoturismelor din parcul auto propriu, răspunde de 

echiparea autoturismelor şi de starea lor tehnică; 

7.întocmeşte "Fişa activităŃii zilnice" a autovehiculelor iar la 

sfârşitul fiecărei luni o predă DirecŃiei Financiar Contabilitate; 

8.Identifică şi propune includerea în lista de investiŃii pe anul în 

curs a dotărilor solicitate de direcŃiile de specialitate; 

9.întocmeşte, semnează şi urmăreşte derularea contractelor de 

garanŃie, precum şi a celor de service auto; 

10.Efectuează recepŃia cantitativă şi calitativă a achiziŃiilor, 

întocmeşte documente de intrare în 

gestiune/prelucrare/certificare şi introduce în aplicaŃia informatică 

documentele de plată/facturi emise de furnizori. 

11.Asigură înregistrarea/radierea din circulaŃie a autovehiculelor 

din parcul propriu; 

12. IniŃiază, derulează şi urmăreşte contractele de întreŃinere, 

reparaŃii şi de service auto, pentru autoturismele din gestiune; 
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13. Asigură cu personal specializat, circuitul documentelor cu 

caracter special, aşa cum sunt definite de lege; 

14.întocmeşte graficele şi asigură ofiŃerii de serviciu/pompieri 

pentru Cabinetul Primarului General/instituŃie; 

15. IniŃiază/încheie după caz poliŃe de asigurare auto obligatorie/ 

facultative (CASCO) pentru autoturismele din dotare şi pentru 

persoanele care circulă cu acestea; 

16.Asigură activitatea de dare/luare în folosinŃă gratuită a unor 

bunuri disponibilizate de primărie/de alte instituŃii şi întocmirea 

documentaŃiilor necesare  

 

DIRECłIA GENERALĂ ACHIZIłII 

 Art. 102 Obiect de activitate 

1. Asigură, in conformitate cu legislaŃia în vigoare, utilizarea 

fondurilor, promovând concurenŃa dintre operatorii economici 

2.Elaborează Programul anual al achiziŃiilor publice, asigură 

desfăşurarea şi derularea achiziŃiilor la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, coordonează metodologic achiziŃiile 

publice cât şi participarea la procedurile de achiziŃii de produse, 

servicii şi lucrări şi coordonează activitatea de concesionare, în 

numele Municipiului Bucureşti, a bunurilor proprietate publică ori 

privată, a activităŃilor şi serviciilor publice din domeniul de 

activitate al Primăriei Municipiului Bucureşti. 

3.Asigură monitorizarea tuturor contractelor încheiate de 

instituŃiile şi serviciile publice locale aflate în subordinea 

Primarului General precum şi monitorizarea procedurilor de 
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achiziŃie publică organizate de către acestea. 

 

DIRECłIA PROCEDURI ACHIZIłIE 

 Art. 103 Serviciul AchiziŃii Interne – atribuŃii 

1. Asigură organizarea procedurilor de achiziŃie publică pentru 

toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

General conform O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

2. întocmeşte programul anual al achiziŃiilor publice, pe baza 

propunerilor compartimentelor aparatului de specialitate şi îl 

supune spre aprobare Primarului General; 

3. Propune Primarului General spre aprobare componenŃa 

comisiilor de evaluare/juriului, pe baza propunerilor 

compartimentelor iniŃiatoare; 

4. Asigură secretariatul comisiilor de evaluare/juriului; 

5. Asigură elaborarea documentaŃiei de atribuire la procedurile 

de achiziŃii publice organizate (fişa de date, criteriile de calificare 

şi atribuire, tipul procedurii), organizate pe baza documentaŃiei 

primite de la direcŃiile de specialitate (inclusiv caietul de sarcini) 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General care 

solicită demararea acestora; 

6. Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare 

(anunŃuri de intenŃie, participare şi atribuire sau invitaŃii de 

participare) pentru procedurile organizate în Sistemul Electronic 
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al AchiziŃiilor Publice, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

Ministerul FinanŃelor Publice, Monitorul Oficial şi pe site-ul 

Primăriei Municipiului Bucureşti,după caz; 

7. Asigură vânzarea/transmiterea documentaŃiei de atribuire 

pentru procedurile organizate; 

8. Asigură formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări la 

documentaŃia de atribuire în colaborare cu direcŃiile de 

specialitate solicitante şi/sau consultanŃi; 

9. Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la 

procedurile organizate; 

10. Asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere, de 

analiză şi a raportului procedurii de atribuire sau de anulare a 

contractelor de achiziŃie publică, în cadrul şedinŃelor comisiei de 

evaluare/juriului; 

11. Asigură comunicarea scrisă către ofertanŃii participanŃi a 

rezultatelor procedurilor de achiziŃie publică; 

12.Asigură primirea, înregistrarea şi comunicarea scrisă a 

contestaŃiilor primite către participanŃii la procedura de achiziŃie 

publică; 

13. Asigură transmiterea punctului de vedere emis de comisia 

mai sus menŃionată către Consifiul National de SoluŃionare a 

ContestaŃiilor; 

14.Asigură primirea, înregistrarea şi comunicarea scrisă a 

măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei formulate la 

contestaŃii de către Consiliul NaŃional de SoluŃionare a 
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ContestaŃiilor, către toŃi participanŃii la procedura de achiziŃie 

publică; 

15. Asigură restituirea garanŃiilor de participare la procedurile de 

achiziŃie publică;  

16.întocmeşte contractele de achiziŃie publică cu câştigătorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi 

lucrări; 

17. Elaborează procedurile specifice, întocmeşte documentaŃiile 

şi asigură cadrul organizatoric de pregătire, iniŃiere a procedurilor 

de licitaŃie pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de 

locuinŃă; 

18.Asigură întocmirea anuală a raportului de achiziŃii publice şi 

transmiterea acestuia la Autoritatea NaŃională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice; 

19. Asigură gestionarea bazei de date furnizori, care cuprinde 

informaŃii cu privire la firmele participante la procedurile de 

achiziŃie publică şi rezultatele acestora. 

Art. 104 Serviciul Monitorizare AchiziŃii Externe- 

atribuŃii 

1.Asigură monitorizarea activităŃii privind atribuirea contractelor 

de achiziŃie publică, contractelor de concesiune de bunuri pe 

baza datelor furnizate de instituŃiile şi serviciile publice de interes 

local, inclusiv a dosarelor cu toate documentele ce au stat la baza 

contractelor; 

2.Primeşte, de la instituŃiile şi serviciile publice de interes local şi 

avizează din punct de vedere procedural, documentaŃia de 
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atribuire pentru achiziŃiile publice de lucrări, servicii şi produse, 

incluse în planul anual al achiziŃiilor publice, al acestora; în urma 

verificării emite o fişa de verificare (care se va raporta strict la 

respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziŃiile 

publice); 

3.Poate nominaliza specialiştii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General, care au calitatea de 

observatori sau membri, în comisiile de evaluare pentru atribuirea 

contractelor de achiziŃie publică pentru procedurile organizate de 

instituŃiile şi serviciile publice de interes local, pe baza 

propunerilor direcŃiilor de specialitate; 

 

DIRECłIA CONTRACTE 

 Art. 105 Serviciul Monitorizare Contracte Registru –

Unic – atribuŃii 

1. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor de 

monitorizare pe care le pune la dispoziŃia Primarului General, ori 

de câte ori acestea sunt solicitate, prin coroborarea şi 

interpretarea datelor transmise de către direcŃiile de specialitate; 

2. łine la zi Registrul Unic de contracte existent la nivelul 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

3. łine evidenŃa tuturor contractelor încheiate la nivelul PMB 

până la instituirea Registrului Unic; 

4. Asigură gestionarea bazei de date cu privirea la toate 

contractele întocmite şi/sau urmărite în cadrul direcŃiei; 

5.łine evidenŃa tuturor contractelor de închiriere, concesiune, 
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asociere şi a contractelor de orice fel în care Primăria Municipiului 

Bucureşti este parte 

 

 Art. 106 Serviciul Concesionări – atribuŃii 

1.Elaborează procedurile.specifice, întocmeşte documentaŃiile şi 

asigură cadrul organizatoric de pregătire, iniŃiere, evaluare, 

negociere, încredinŃare directă şi respectiv contractare pentru 

proiecte promovate prin concesiune/închiriere de terenuri/bunuri 

proprietate publică sau vânzare de terenuri aparŃinând domeniului 

privat al Municipiului Bucureşti, conform cadrului legislativ în 

vigoare; 

2.Întocmeşte contractul cadru de concesiune/închiriere/asociere 

pe care îl supune aprobării Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

3.împreună cu DirecŃia Juridic stabileşte forma contractelor care 

se încheie în numele Municipiului Bucureşti; 

4.Asigură încheierea contractelor de concesiune şi a actelor 

adiŃionale care să reglementeze raportul juridic dintre proprietari 

şi Primăria Municipiului Bucureşti, pentru terenurile aferente 

apartamentelor situate în blocuri cu destinaŃia de locuinŃă 

finalizate în baza H.G. nr. 441/1991; 

5. Asigură încheierea contractelor de vânzare-cumparare pentru 

cotele indivize de teren aferente apartamentelor situate în blocuri 

cu destinaŃia de locuinŃă finalizate în baza H.G. nr. 441/1991; 
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6.Asigură încheierea ccontractelor de închiriere conform: HCGMB 

nr.32/2007 privind reglementarea raporturilor contractualepentru 

spaŃiile aflate în administraŃia C.G.M.B. 

7.Asigură întocmirea fişelor de calcul reprezentând 

contravaloarea dreptului de folosinŃă pentru utilizarea S.A.D-

urilor, pentru spaŃiile ce fac obiectul Legii nr. 10/2001, până la 

retrocedare; 

8.Asigură încheierea contractelor de utilizare a spaŃiilor de 

parcare publică de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, a actelor 

adiŃionale şi a notelor de reziliere care să reglementeze raportul 

juridic dintre utilizatori şi Primăria Municipiului Bucureşti; 

9.Asigură gestionarea bazei de date cu privire la cererile de 

cumpărare a S.A.D., a spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete 

medicale conform competenŃelor; 

10.Asigură organizarea procedurilor de vânzare a spaŃiilor cu 

destinaŃia de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 68/2007 

privind vânzarea spaŃiilor proprietate privată a statului sau a 

unităŃilor administrativ-teritoriale, cu destinaŃia de cabinete 

medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi 

conexe actului medical, întocmirea contractelor de vânzare-

cumpărare; 

11. Identifică împreună cu direcŃiile de specialitate/la solicitarea 

unor persoane fizice sau juridice interesate proiecte din domeniul 

de activitate a Primăriei Municipiului Bucureşti a căror realizare 

poate fi abordată în regim de concesiune; 
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12. Pregăteşte informarea conducerii Primăriei Municipiului 

Bucureşti cu privire la proiectele identificate şi/sau abordarea 

unor proiecte în regim de concesiune; 

13.Coordonează şi participă la activitatea de concesionare, în 

numele Municipiului Bucureşti, a bunurilor proprietate publică ori 

privată a Municipiului Bucureşti; 

14.Solicită şi urmăreşte întocmirea studiilor de oportunitate; 

15.Propune nivelul redevenŃei/ preŃului minim de vânzare, durata 

de concesionare precum şi unele condiŃii de exploatare a 

concesiunii şi urmăreşte promovarea concesionării/vânzării prin 

hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

16.Asigură secretariatul Comisiilor de evaluare constituite 

conform legislaŃiei în vigoare pentru implementarea proiectelor de 

concesiune de terenuri/bunuri proprietate publică sau vânzare de 

terenuri aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti; 

 

DIRECłIA GENERALA DEZVOLTARE URBANA 

Art. 107 Arhitect Şef (Director general)- atribuŃii 

1.Conduce şi coordonează activitatea DirecŃiei Generale 

Dezvoltare Urbană; 

2.IniŃiază, urmăreşte şi coordonează implementarea prevederilor 

Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti; 

3. Coordonează Centrul de Planificare Urbană şi Metropolitană; 

4. Conduce lucrările Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism; 
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5.Controlează împreună cu aparatul de specialitate al Primarului 

General modul în care sunt respectate documentaŃiile de 

urbanism; 

6.Semnează în calitate de arhitect şef al municipiului Bucureşti 

certificatele de urbanism, autorizaŃiile de demolare şi/sau de 

construire, precum şi alte documente prevăzute de lege; 

7.IniŃiază şi coordonează organizarea de concursuri de urbanism 

şi amenajarea teritoriului pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti, dacă este cazul; 

8.Avizează planul anual de cercetare-proiectare; 

9.Avizează conform procedurii regulamentare, documentaŃiile de 

urbanism şi amenajare a teritoriului. 

10.Coordonează procedura de expropriere pentru toate proiectele 

de investiŃii ale municipalităŃii, pe baza unui Regulament privind 

procedura de expropriere; 

11 .Coordonează constituirea bazei de date reală şi completă a 

imobilelor fond de stat, respectiv locuinŃe, spaŃii cu altă destinaŃie, 

terenuri şi alte imobile din patrimoniu Municipiului Bucureşti în 

vederea administrării acestuia în mod eficient şi eficace; 

12. Coordonează întocmirea evidenŃei bunurilor ce aparŃin 

domeniului public şi domeniului privat al Municipiului Bucureşti; 

13. Coordonează activitatea de introducere a cadastrului general, 

conform prevederilor legale, în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară a imobilelor în favoarea Municipiului Bucureşti; 

14.Coordonează organizarea nomenclaturii stradale în Municipiul 

Bucureşti; 
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15.Gestionează evidenŃa fondului locativ şi cu altă destinaŃie în 

limita competenŃelor; 

16.Coordonează activitatea de administrare a fondul locativ în 

vederea repartizării în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi ia 

măsuri cu privire la întreŃinerea şi repararea fondului locativ şi cu 

altă destinaŃie aflat în administrarea direcŃiei, până la repartizare, 

în limita competenŃelor; 

17. Pune în aplicare politica de mediu la nivelul Municipiului 

Bucureşti. 

 

DIRECłIA URBANISM 

Art. 108 Obiect de activitate 

1.Elaborează strategia de dezvoltare urbană a oraşului, 

coordonează şi gestionează Planul de Amenajare a Teritoriului şi 

Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti; 

2. Organizează şi asigură cadrul desfăşurării Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului; 

3. Emite certificate de urbanism, autorizaŃii de construire, avize 

de oportunitate, avize referitoare la prevederile documentaŃiilor de 

urbanism privind căile de comunicaŃii şi implicaŃiile pe care 

acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară, 

avize de pre-coordonare reŃele edilitare, avize privind situaŃia 

urbanistică pentru construcŃii, terenuri şi echipamente publice, 

avize pentru zonele construite protejate şi monumente; 
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4. Consultă, la eliberarea avizelor, autorizaŃiilor de urbanism, 

lista monumentelor istorice, a celor cu valoare arhitecturală sau 

ambientală. 

Art. 109 Serviciul de Urbanism - atribuŃii 

1. Verifică documentaŃii de urbanism - Planul Urbanistic Zonal 

(P.U.Z.) - din punct de vedere al respectării legislaŃiei în vigoare, 

încadrării în prevederile Planului Urbanistic General (P.U.G.) 

2. Programează şi prezintă spre consultare, avizare Comisiei 

tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului (C.T.A.T.U.) 

documentaŃiile de urbanism în faza de proiect; 

3. Organizează şi Ńine secretariatul C.T.A.T.U. 

4. Redactează şi emite avizele de urbanism; 

5.  Redactează şi emite avizele de oportunitate ; 

6. înaintează spre avizare Comisiei de Urbanism, Lucrări 

Publice şi Amenajarea Teritoriului documentaŃiile de urbanism 

avizate tehnic; 

7. întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâri către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti în vederea aprobării 

documentaŃiilor de urbanism; 

8. Realizează arhivarea documentaŃiilor de urbanism 

aprobate/avizate; 

9. Furnizează persoanelor fizice şi juridice, la cererea acestora, 

informaŃiile existente în documentaŃiile aprobate/avizate, precum 

şi reglementările prevăzute de acestea; 
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10. Emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării unor 

amplasamente în unităŃi teritoriale de referinŃă conform 

prevederilor P.U.G, situaŃii urbanistice; 

11. Consultă proiectanŃii elaboratori de documentaŃii de urbanism 

în vederea avizării în cadrul Comisiei; 

12. Participă la diverse comisii din cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, la solicitarea acestora, în vederea susŃinerii 

documentaŃiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului; 

13. Asigură şi urmăreşte implementarea în cadrul DirecŃiei 

Urbanism a Sistemului InformaŃional Geografic (GIS) - suportul 

informaŃional necesar organismelor, serviciilor şi persoanelor care 

solicită, desfăşoară activităti sau îndeplinesc sarcini în domeniile 

urbanismului şi amenajării teritoriului; 

14.Asigură şi urmăreşte centralizarea datelor din direcŃie 

necesare pentru realizarea Băncii de Date Urbane a Municipiului 

BucureŃti; asigură realizarea tuturor elementelor necesare 

informatizării activităŃilor din direcŃie. 

Art. 110 Serviciul de Autorizare - atribuŃii 

1.Întocmeşte şi emite şi emite în baza documentaŃiilor de 

urbanism aprobate şi a legislaŃiei în vigoare certificate de 

urbanism, respectiv autorizaŃii de construire (după verificarea în 

teren, după caz, a solicitărilor) în conformitate cu prevederile legii; 

2.Colaborează cu DirecŃia Monumentelor Istorice din cadrul 

Ministerului Culturii şi Cultelor, preia evidenŃa monumentelor 

istorice şi de arhitectură; 
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3.Analizează cererile, solicitările şi avizează documentaŃia de 

autorizare a firmelor, reclamelor, conform legii; 

4.întocmeşte şi răspunde de registrele de evidenŃă ale 

certificatelor de urbanism şi autorizaŃiilor de construire eliberate; 

5.Verifică documentaŃia aferentă certificatelor de urbanism şi 

autorizaŃiilor de construire, în conformitate cu prevederile legale şi 

răspunde de corecta aplicare a regulamentelor de urbanism; 

6.Emite certificate de urbanism pentru căi de comunicaŃii, reŃele 

tehnico-edilitare etc., conform prevederilor legislaŃiei în vigoare, în 

concordanŃă cu competenŃele stabilite prin reglementările legale 

aplicabile; 

7.Emite avizele de pre-coordonare reŃele edilitare pentru zonele 

constituite din punct de vedere urbanistic; 

8.Participă în comisia de Comisia de coordonare a lucrărilor de 

infrastructură, supune analizei comisiei documentaŃiile pentru 

avizele de pre-coordonare pentru zone neconstituite din punct de 

vedere urbanistic şi emite avizele; 

9.Verifică propunerile de extinderi reŃele edilitare cu viitoarele 

prevederi de urbanism; 

10.Participă ca reprezentant al DirecŃiei Urbanism la recepŃia de 

terminare a lucrărilor de construcŃii autorizate; 

11.După întocmirea proceselor-verbale de recepŃie a lucrărilor 

înaintează o adresă către DirecŃia Venituri, cu informaŃiile 

necesare regularizării taxei pentru autorizaŃiade construire; 
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12.întocmeşte şi transmite, conform legii, Institutului NaŃional de 

Statistică, situaŃia statistică privind AutorizaŃiile de construire 

eliberate. 

Art. 111 Serviciul Proiecte Urbane – atribuŃii 

1. Gestionează procedura de expropriere pentru toate proiectele 

de investiŃii ale municipalităŃii; 

2. Verifică dosarul aferent exproprierii pentru efectuarea plăŃii şi 

transmite la DirecŃia Financiar Contabilitate documentaŃia de 

plată în vederea efectuării acesteia; 

3. întocmeşte documentaŃia necesară în vederea achiziŃiei 

serviciilor de consultanŃă juridică de expropriere (caiet de sarcini, 

estimări, etc.); 

4. Propune îmbunătăŃirea cadrului de reglementare privind 

regenerarea urbană, inclusiv îmbunătăŃirea cadrului instituŃional 

pentru implementarea proiectelor integrate de dezvoltare urbană 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

5. Identifică amplasamente şi imobile (construcŃii şi terenuri) 

pentru investiŃii publice şi/sau în parteneriat, în conformitate cu 

obiectivele prevăzute în documentaŃiile de urbanism aprobate; 

6. Identifică necesităŃile şi oportunitatea reabilitării spaŃiilor 

publice; 

7. Coordonează proiectul de reabilitare a fondului construit la 

perimetrul Centrului Istoric Bucureşti; 

8. Solicită direcŃiilor abilitate verificarea regimului juridic şi 

economic al imobilelor (construcŃii şi terenuri); 
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9. Solicită direcŃiilor abilitate verificarea stării fizice şi a gradului 

de dotare/echipare a imobilelor; 

10. Evaluează situaŃia existentă şi stabileşte strategia de 

promovare şi implementare a proiectelor; 

11. Elaborează situaŃii de analiză şi sinteză, inclusiv constituie o 

bază de date în colaborare cu DirecŃia Patrimoniu referitoare la 

imobilele situate în perimetrul Centrului l-storic Bucureşti; 

12. IniŃiază procedurile de achiziŃie pentru studii (inclusiv studii 

istorice), expertize, documentaŃii, inclusiv pentru concursuri de 

soluŃii; 

13.Identifică oportunităŃile de co-finanŃare a proiectelor de 

investiŃii pe surse de finanŃare (bugetul de stat, fonduri europene 

nerambursabile, etc.) şi propune măsuri de accesare a acestora 

în colaborare cu DirecŃia Management Programe şi Urmărire 

Credite; 

14.Elaborează un portofoliu de proiecte /programe de dezvoltare 

urbană; 

15.Fundamentează punctul de vedere privind necesitatea şi 

oportunitatea achiziŃiei unor imobile (construcŃii şi terenuri) în 

ceea ce priveşte exercitarea dreptului de preemŃiune de către 

Municipiul Bucureşti pentru imobileele monumente istorice. 

 

DIRECłIA PATRIMONIU 

 Art. 112 Obiect de activitate 

1. DirecŃia Patrimoniu are ca obiect principal de activitate 

organizarea şi coordonarea activităŃilor de identificare, defalcare, 
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evidenŃiere şi reactualizare a inventarierii bunurilor aparŃinând 

domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, a fondului 

imobiliar de stat, precum şi organizarea nomenclaturii stradale pe 

raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti; 

2.Prin structurile de specialitate din subordine asigură 

secretariatul comisiilor de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică. 

3.Urmăreşte şi participă la punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 7/1996, Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare. 

 

 Art. 113 Serviciul EvidenŃă Fond Imobiliar de Stat – 

atribuŃii 

1. Constituie baza de date cu imobilele fond de stat, respectiv 

locuinŃe, spaŃii cu altă destinaŃie, terenuri aflate în proprietatea 

Statului Român şi în administrarea municipalităŃii, pe baza 

comunicărilor periodice furnizate de DirecŃia spaŃiu locativ şi cu 

altă destinaŃie şi a AdministraŃia Fondului Imobiliar; 

2. Asigură înscrierea în cartea funciară a tuturor imobilelor 

evidenŃiate; 

3.înregistrează orice modificare cu privire la regimul juridic al 

acestor imobile pe baza comunicărilor periodice de la DirecŃia 

Juridică şi AdministraŃia Fondului Imobiliar 

4. łine evidenŃa terenurilor - curŃi aferente imobilelor care nu au 

fost vândute prin contracte de vânzare - cumpărare în baza Legii 

112/1995  pe baza comunicărilor de la AdministraŃia Fondului 

Imobiliar; 
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5. Participă la inventarierea anuală sau ori de câte ori se impune 

a bunurilor domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti 

 Art. 114 Serviciul EvidenŃă Domeniu Public şi Prinvat – 

atribuŃii 

1.Întocmeşte evidenŃa bunurilor ce aparŃin domeniului public şi 

domeniului privat al Municipiului Bucureşti. Prin bunuri aparŃinând 

domeniului public al Municipiului Bucureşti se înŃeleg bunurile 

prevăzute de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, precum şi bunurile de uz sau de 

interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, dacă nu sunt declarate prin 

lege bunuri de uz sau de interes public naŃional. Prin bunuri 

aparŃinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti se înŃeleg 

bunurile imobile (construcŃii şi/sau terenuri) aflate în proprietatea 

Municipiului Bucureşti şi care nu fac parte din domeniul public. 

2. întocmeşte documentaŃiile pentru proiectele de hotărâri privind 

defalcarea şi trecerea în patrimoniul municipiului a unor bunuri de 

interes local din domeniul public şi privat al statului; 

3. Participă la inventarierea anuală, sau ori de câte ori se impune, 

a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti precum şi a celor din administrarea 

Municipiului Bucureşti; 

4. întocmeşte referate şi rapoarte de specialitate pentru numirea 

Comisiilor de inventariere a domeniului public şi privat; 

5.Asigură evidenŃa bunurilor din domeniul public al Municipiului 

Bucureşti transmise în administrarea regiilor autonome şi 
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instituŃiilor de interes local şi întocmeşte documentaŃia necesară 

atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere; 

6.întocmeşte câte un dosar pentru fiecare bun, stabilind situaŃia 

bunului evidenŃiat; 

7.întocmeşte rapoarte de specialitate cu privire la: 

a) intrările şi ieşirile în/şi din patrimoniu, modificarea 

administratorului bunurilor aflate în domeniul public şi privat al 

Municipiului Bucureşti, în vederea actualizării evidenŃelor 

bunurilor care aparŃin domeniului public şi privat al Municipiului; 

b) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul 

societăŃilor comerciale la care Municipiul Bucureşti este acŃionar, 

prin procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

c)trecerea unor bunuri din domeniul public în.domeniu! privat al 

Municipiului; 

d) darea de imobile din patrimoniul Municipiului în folosinŃă 

gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, 

ori serviciilor publice; 

e) aprobarea schimburilor de terenuri între Municipiul Bucureşti 

şi persoane fizice şi juridice; 

f)donaŃii de bunuri imobile; 

g) reglementarea regimului juridic al unor bunuri identificate şi 

includerea acestora în evidenŃa bunurilor aparŃinând domeniului 

public sau privat, după caz; 

8. Furnizează informaŃii privind regimul juridic, situaŃia juridică, 

după caz, al unor bunuri la solicitarea instituŃiilor publice, 
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persoanelor fizice şi juridice, conform evidenŃelor deŃinute, 

conform informaŃiilor transmise de la serviciile implicate în 

aplicarea legilor proprietăŃii şi în reprezentarea municipiului în 

instanŃele de judecată; 

9. Propune reglementarea situaŃiilor juridice a imobilelor (terenuri 

şi clădiri) aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului; 

10.întocmeşte ori de câte ori i se solicită situaŃii de specialitate, 

punând la dispoziŃia celorlalte servicii din cadrul direcŃiei 

informaŃiile de care dispune referitoare la patrimoniu; 

11.Asigură cercetarea de arhivă în vederea identificării 

documentelor, a actelor normative necesare stabilirii regimului 

juridic al terenurilor, respectiv titlurile statului sau municipiului 

(legi, decrete, ordine, decizii, acorduri, hotărâri etc.) asupra 

terenurilor identificate în colaborare cu Serviciul Cadastru precum 

şi planurile şi schiŃele anexe la titluri, în colaborare cu direcŃia de 

specialitate; 

12.Asigură secretariatul Comisiei de verificare şi avizare a 

documentaŃiei întocmite în baza H.G. nr. 834/1991; 

13.Asigură editarea, completarea, semnarea şi eliberarea 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor în baza H.G. nr. 834/1991, societăŃilor comerciale cu 

capital de stat constituite prin decizia primăriei; 

14. Răspunde de arhivarea certificatelor de atestare a dreptului 

de proprietate asupra terenurilor emise în baza HG nr. 834/1991; 

15.înregistrează documentaŃiile iîntocmite în baza HG nr. 

834/1991 şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate în 
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copie, în Registrul unic al terenurilor societăŃilor comerciale cu 

capital de stat din cadrul DirecŃiei Generale Gestiunea LoalităŃilor 

din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Turismului; 

 Art. 115 Serviciul Cadastru – atribuŃii 

1.Organizează, îndrumă şi controlează activitatea-de introducere 

a cadastrului general (sistemul unitar şi obligatoriu de evidenŃă 

tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg 

teritoriul Municipiului Bucureşti) conform prevederilor Legii 

nr.7/1996 a Cadastrului şi PublicităŃii Imobiliare şi a Normelor 

Tehnice aprobate prin Ordinul nr. 534/2001 al Ministrului 

AdministraŃiei Publice, în vederea înscrierii în cartea funciară a 

imobilelor în favoarea Municipiului Bucureşti, constând în: 

a) EvidenŃa tehnică care se realizează prin determinarea pe bază 

de măsurători a poziŃiei configuraŃiei şi mărimii suprafeŃelor 

terenurilor pe destinaŃie, categorii de folosinŃă şi pe proprietari, 

precum şi ale construcŃiilor; 

b)EvidenŃa economică care asigură evidenŃierea elementelor 

tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi 

calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacŃii 

imobiliare; 

c) EvidenŃa juridică care se realizează prin identificarea 

proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în 

Cartea funciară. 

2. Urmăreşte aplicarea HG nr.521/1997 privind întocmirea 

lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar şi de constituire a băncii de 

date urbane; 
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3. Participă la măsurătorile efectuate de către experŃi tehnici 

autorizaŃi, in vederea întocmirii planurilor terenurilor ce urmează a 

se expropria pentru cauza de utilitate publica; 

4. Asigură secretariatul Comisiilor de declarare a utilităŃii publice 

pentru lucrările de interes local privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică; 

5. Constituie şi actualizează evidenŃa terenurilor care fac parte 

din domeniul public sau privat; 

6. Asigură întocmirea în condiŃiile legii a documentaŃiilor 

cadastrale ce stau la baza înscrierii în cartea funciară a  

imobilelor proprietatea publică sau privată a municipiului 

Bucureşti precum şi a celor proprietate a statului aflate în 

administrarea municipiului precum şi documentaŃiile de alipire, 

dezmembrare, modificarea limitei de proprietate etc, precum şi 

înregistrarea acestora la OCPI; 

7. łine evidenŃa încheierii de carte funciară; 

8. Identifică la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al 

Municipiului Bucureşti cărŃile funciare aferente imobilelor care 

constituie proprietatea municipiului şi proprietatea Statului 

Român; 

9. Participă la întocmirea şi actualizarea inventarelor bunurilor 

ce aparŃin domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti 

precum şi a celor din administrarea Municipiului Bucureşti; 

10.întreŃine baza de date privind cadastrul imobiliar - edilitar la 

nivelul municipiului Bucureşti; 

11. Participă la constituirea băncii de date prin înregistrarea şi 
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inventarierea datelor cadastrale 

12. Gestionează şi arhivează documentaŃiile şi fondurile de 

planuri din cadrul direcŃiei şi răspunde pentru asta; 

13. Asigură comercializarea către^5&s&a>he fizice/juridice de 

copii de pe planurile topografice de bază la scara 1:2000 şi la 

scara 1:500 precum şi de pe planurile cuprinzând reŃelele 

edilitare, aflate în evidenŃele serviciului; 

14. Participă la recepŃia documentaŃiilor topografice întocmite de 

societăŃile comerciale cu capital de stat conform HG nr.834/1991 

.actualizată, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deŃinute 

de societăŃile comerciale cu capital de stat şi semnează procesul 

- verbal de recepŃie; 

15.Verifică procesele - verbale de vecinătate încheiate prin grija 

societăŃii comerciale cu capital de stat în vederea obŃinerii 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate conform HG 

nr.834/1991; 

16.Asigură identificarea „Fondului special destinat realizării de 

investiŃii sau desfăşurării unor activităŃi economice,, constituit din 

terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 

din HG nr.834/1991, ce aparŃin proprietăŃii private a municipiului 

Bucureşti, pentru a fi preluate pe baza de protocol de la 

societăŃile comerciale sau administraŃiile publice centrale de 

specialitate; 

17.Asigură crearea sistemelor informaŃionale specifice din 

domeniul drumurilor, domeniul fondului imobiliar, domeniul 

reŃelelor edilitare, colaborând în acest sens cu compartimente din 
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cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi cu 

instituŃii şi servicii publice de interes local; 

18. Identifică amplasamentele terenurilor şi construcŃiilor care fac 

obiectul legilor proprietăŃilor şi stabileşte datele de identificare ale 

acestora; 

19. Formulează observaŃii cu caracter tehnic asupra rapoartelor 

de expertiză tehnică extrajudiciară; 

20. Participă la expertizele tehnice dispuse de instanŃele de 

judecată pentru litigiile având ca obiect construcŃii şi terenuri; 

21. Colaborează cu DirecŃia Juridică în ceea ce priveşte imobilele 

ce fac obiectul unor litigii cu Municipiul Bucureşti formulând 

observaŃii cu caracter tehnic asupra rapoartelor de expertiză 

tehnică judiciară; 

22. întocmeşte planurile de situaŃie ale imobilelor care urmează 

să fie soluŃionate în baza Legii nr. 10/2001; 

23.întocmeşte documentaŃia tehnică pentru imobilele (terenuri şi 

clădiri) ce fac obiectul restituirilor în baza legilor proprietăŃii şi a 

sentinŃelor civile, la solicitarea compartimentelor/instituŃiilor 

implicate; 

24.Efectuează măsurători pentru actualizarea planurilor 

cadastrale în situaŃii date şi întocmeşte planurile de situaŃie 

corespunzătoare; 

25.Participă, împreună cu reprezentantul DirecŃiei Juridice, la 

expertize tehnico-judiciare ca reprezentant al Municipiului 

Bucureşti; 

26. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea 
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documentaŃiilor tehnice pentru proiecte de hotărâri ale Consiliului 

General privind nomenclatura stradală;(Nomenclatorul străzilor 

Municipiului Bucureşti, Nomenclatorul blocurilor Municipiului 

Bucureşti atribuirea de denumiri de străzi,etc); 

27.Execută documentaŃii topografice (alipiri, dezmembrări, 

intabulări, etc) în vederea reglementării situaŃiei juridice a 

terenurilor din domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti; 

28.Colaborează cu celelalte servicii din cadrul direcŃiei pentru 

întocmirea documentaŃiilor tehnice pentru proiectele de hotărâri 

ale Consiliului General privind domeniul public şi privat al 

municipiului (schimburi de terenuri, donaŃii, concesiuni, vânzări, 

închirieri, asocieri, transmiteri, etc); 

29.Participă la întocmirea documentaŃiei pentru proiectele de 

hotărâri pentru atribuiri de denumiri de străzi; 

30.Colaborează cu celelalte servicii din cadrul direcŃiei pentru 

întocmirea „Nomenclatorului străzilor din Municipiul Bucureşti şi a 

documentaŃiei pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

acestuia de către Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

31.Participă la întocmirea documentaŃiilor pentru proiectele de 

hotărâri privind defalcarea şi trecerea în patrimoniul municipiului a 

unor bunuri de interes local din domeniul public şi privat al 

statului; 

32.Asigură verificarea/rectificarea aparatelor de măsurare aflate 

în dotare. 

 Art. 116 Serviciul Nomenclatură Stradală - atribuŃii 
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1. Organizează nomenclatura stradală în Municipiul Bucureşti, 

aceasta reprezentând evidenŃa primară unitară care serveşte la 

atribuirea adresei poştale a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

2. întocmeşte, actualizează şi gestionează lista care conŃine 

denumirile tuturor străzilor din Municipiul Bucureşti (foste şi 

actuale) şi a numerelor de identificare a imobilelor pe fiecare 

stradă în parte, întocmeşte certificate de nomenclatură stradală şi 

adresă pentru imobilele din Municipiul Bucureşti; 

3. întocmeşte „Nomenclatorul străzilor Municipiului Bucureşti" şi 

documentaŃia pentru aprobarea acestuia de către Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

4. Actualizează şi gestionează „Nomenclatorul străzilor 

Municipiului Bucureşti", în vederea identificării oricărei străzi după 

istoricul acesteia; 

5. întocmeşte, actualizează şi gestionează Nomenclatorul 

blocurilor Municipiului Bucureşti; 

6. Eliberează la cerere Certificat de nomenclatură stradală - 

extras din „Nomenclatorul străzilor Municipiului Bucureşti". 

7. Atribuie numere poştale pentru imobilele de pe raza 

municipiului Bucureşti şi transpune pe planurile de situaŃie scara 

1:2000 numerele poştale noi alocate; 

8. întocmeşte certificate de nomenclatură stradală şi adresă, la 

cererea solicitanŃilor.în condiŃiile legii; 

9. łine evidenŃa numerelor poştale pentru fiecare imobil precum 

şi eventualele modificări ale acestora conform documentelor de 

arhivă existente în cadrul serviciului; 
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10. Transmite Serviciului Cadastru un exemplar al certificatelor de 

nomenclatură stradală şi adresă emise, precum şi documentaŃia 

tehnică anexată acestora în vederea actualizării, de către acesta, 

a planurilor topografice scara 1:500; 

11.  întocmeşte referate privind propuneri în vederea introducerii 

în domeniul public a străzilor ce urmează a fi introduse în 

Nomenclatorul Străzilor Municipiului Bucureşti; 

12. întocmeşte documentaŃia şi raportul de specialitate pentru 

atribuirea sau schimbarea denumirilor unor străzi şi le înaintează 

Comisiei de atribuiri de denumiri a municipiului Bucureşti, în 

vederea obŃinerii avizului de atribuire sau schimbare de 

denumire, după caz, conform legii; 

13. întocmeşte referate, rapoarte de specialitate pentru atribuire 

sau schimbare denumire stradă şi înaintează documentaŃia în 

Consiliul General al MunicipiuIui Bucureşti; 

14. Coordonează elaborarea rapoartelor de specialitate pentru 

atribuiri de denumiri străzilor nou create prin documentaŃii de 

urbanism aprobate conform legii; 

15. Participă la întocmirea documentaŃiilor administrative în 

vederea acceptării ofertelor de donaŃii a bunurilor imobilelor în 

vederea creării unor drumuri de acces şi pietonale pe baza 

documentaŃiilor de urbanism aprobate conform legii; 

16. Participă la întocmirea documentaŃiilor pentru defalcarea şi 

trecerea în patrimoniul municipiului a unor bunuri de interes local 

din domeniul public şi privat al statului conform competenŃelor 

date; 
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17. întocmeşte referate privind propuneri de introducere în 

domeniul public al municipiului a străzilor ce urmează a fi 

introduse în "Nomenclatorul străzilor Municipiului Bucureşti"; 

18. Furnizează informaŃii din domeniul de activitate celorlalte 

servicii din cadrul direcŃiei; 

19. Răspunde solicitărilor incomplete, fără acte de proprietate. 

20. Răspunde cererilor de atribuire de adresă poştală pentru 

imobile care nu au acces la una din străzile prevăzute în 

Nomenclatorul stradal, pentru construcŃiile provizorii amplasate 

pe domeniul public, precum şi pentru imobilele situate în zone în 

care nu sunt atribuite nume de străzi; 

 

DIRECłIA SPAłIU LOCATIV ŞI CU ALTĂ DESTINAłIE 

 Art. 117 Obiect de activitate 

1. Gestionează evidenŃa fondului locativ, constând din locuinŃe cu 

destinaŃia de locuinŃe sociale, de necesitate, de serviciu şi fond 

municipal, construite/achiziŃionate din fonduri proprii; 

2. Administrează fondul locativ în vederea repartizării în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare şi ia măsuri cu privire la 

întreŃinerea şi repararea fondului locativ şi cu altă destinaŃie aflat 

În administrarea direcŃiei, până la repartizare. 

3. Arhivează dosarele constituite în vederea atribuirii de 

locuinŃe/spaŃii cu altă destinaŃie; 

4.Colaborează cu A.F.I. în vederea gestionării fondului imobiliar 

existent. 

 Art. 118 Serviciul Tehnic - atribuŃii 
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1. Urmăreşte şi răspunde de asigurarea verificării stării tehnice 

a clădirilor libere aflate în administrare directă; 

2. Participă la recepŃia locuinŃelor construite în conformitate cu 

Legea locuinŃei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 

AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Urmăreşte şi răspunde de asigurarea verificării stării tehnice 

a clădirilor de locuit, a împrejmuirilor acestora acolo unde este 

cazul, precum şi a spaŃiilor cu altă destinaŃie prin efectuarea de 

deplasări în teren care se vor finaliza cu întocmire de note de 

constatare;  

4, Urmăreşte şi răspunde de executarea în termen şi de calitate a 

lucrărilor de reparaŃii; 

5, întocmeşte documentaŃia necesară şi încheie contractele de 

execuŃie a lucrărilor de reparaŃii pentru fondul imobiliar aflat în 

administrare directă; 

6, întocmeşte nota de fundamentare pentru a fi cuprinse în buget 

sumele necesare coteior de întreŃinere şi reparaŃiilor programate 

pentru anul în curs/următor, pentru imobilele libere aflate în 

administrare directă; 

7. Avizează situaŃiile de lucrări de  reparaŃii;  

8. Verifică îndeplinirea clauzelor contractuale privind execuŃia de 

lucrări; 

9. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare; 
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10. întocmeşte şi verifică caiete de sarcini pentru licitaŃiile de 

lucrări de reparaŃii; 

11. Solicită direcŃiei abilitate din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului General achiziŃionarea de servicii în domeniul 

reparaŃiilor imobilelor aflate în administrare directă; 

12. Asigură obŃinerea autorizaŃiilor necesare pentru lucrările de 

intervenŃii la imobilelor aflate în administrare directă; 

13. Eliberează acorduri cu privire la obŃinerea de autorizaŃii de 

construire de către chiriaşi pentru diferite lucrări de construcŃii şi 

instalaŃii precum şi pentru lucrări de amenajare, modernizare în 

locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie, branşări-debranşări utilităŃi, 

lucrări executate pe cheltuiala chiriaşilor pe baza împuternicirii 

date de Primarul General, pentru fondul locativ aflat în 

administrare directă; 

14. Verifică lucrările şi întocmeşte nota de constatare după 

finalizarea lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii referitoare la 

modernizarea şi amenajarea spaŃiilor de locuit sau cu altă 

destinaŃie deŃinute în baza contractelor de închiriere şi face 

recepŃia lucrărilor; 

15.Transmite lunar DirecŃiei Patrimoniu modificările cu privire la 

situaŃia juridică a imobilelor pe care le are în administrare. 

 Art. 119 Serviciul Administrare Fond Locativ şi cu altă 

DestinaŃie-atribuŃii 

 AtribuŃii privind administrarea fondului locativ. 

1. Verifică, centralizează şi gestionează cererile care au ca 

obiect atribuirea de locuinŃe; 
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2. Constituie evidenŃe cu fondul de locuinŃe libere, aflate în 

administrare directă, în vederea punerii la dispoziŃia Comisilor de 

atribuire locuinŃe care vor analiza şi vor propune; 

3. Asigură secretariatul comisiei de atribuire locuinŃe; 

4. întocmeşte şi verifică dosarele de atribuire de locuinŃe şi le 

actualizează anual; 

5. Asigură corespondenŃa cu solicitanŃii în sensul 

completării/reactualizării dosarelor cu actele solicitate de către 

membrii comisie municipale de atribuire locuinŃe; 

6. Solicită întocmirea de anchete sociale structurilor de 

specialitate cu atribuŃii în domeniu; 

7. Analizează cererile privind extinderile de spaŃiu locativ şi face 

propuneri Comisiei privind modul de soluŃionare; 

8. Analizează cererile privind solicitările de anexe din fondul 

locativ aflat în administrare directă făcând propuneri Comisiei 

privind modul de soluŃionare; 

9. întocmeşte documentaŃia necesară emiterii actelor de 

repartizare; 

10. Analizează şi supune comisiei solicitările privind includerea în 

spaŃiu; 

11.Asigură evidenŃa şi gestionarea bazelor de date cu lucrările 

repartizate biroului; 

12. Asigură corespondenŃa comisiei şi întocmeşte documentele 

emise de acesta; 

13. Primeşte solicitările privind includerea în spaŃiu şi le 

prezintă comisiei în vederea analizării şi luării unei decizii; 
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 AtribuŃii privind administrarea spaŃiilor cu altă destinaŃie: 

14. łine evidenŃa la zi a tuturor spaŃiilor libere comunicate de 

AdministraŃia Fondului Imobiliar; 

15. Constituie baza de date cu toate solicitările referitoare la 

atribuirea de spaŃii cu altă destinaŃie în baza dosarelor întocmite 

de DGASMB categoriilor stabilite de legi speciale; 

16. Asigură activitatea de secretariat al comisiei de atribuire a 

spaŃiilor cu altă destinaŃie; 

17. întocmeşte documentaŃia de specialitate necesară atribuirii 

spaŃiilor ; 

18. Participă la identificarea şi inventarierea clădirilor aparŃinând 

domeniului public şi privat, unităŃilor de învăŃământ, sanitare şi de 

cultură aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, precum şi predarea sau preluarea acestora în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

19. Participă la inventarierea anuală sau ori de câte ori este 

nevoie a bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului; 

20. Transmite compartimentelor abilitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti, sesizările primite cu privire la spaŃiile cu 

altă destinaŃie; 

21 Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General sau din cadrul instituŃiilor şi 

serviciilor publice de interes local în vederea obŃinerii unor 

infermaŃii/date în legătură cu domeniul de activitate. 

 

DIRECłIA DE MEDIU 
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 Art. 120 Obiect de activitate 

 Pune în aplicare politica de mediu la nivelul Municipiului 

Bucureşti. 

 Art. 121 Serviciul Monitorizarea CalităŃii Mediului - 

atribuŃii 

1. Monitorizează şi raportează stadiul implementării acŃiunilor din 

Planul Local de AcŃiune pentru Mediu aflate în responsabilitatea 

Primăriei Municipiului Bucureşti; 

2. Monitorizează şi raportează stadiul implementării acŃiunilor din 

Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului aflate în 

responsabilitatea Primăriei Municipiului Bucureşti; 

3. Participă la adoptarea măsurilor necesare, iniŃiate de DirecŃia 

Generală de Infrastructură şi Servicii Publice, în domeniul 

gestiunii deşeurilor, cu privire la adoptarea sistemelor eficiente de 

gestiune integrată a deşeurilor, prin: colectare, asigurarea 

etapizată a condiŃiilor pentru colectare selectivă, preluare, 

recuperare, neutralizare, incinerare şi depozitare finală; 

4. Monitorizează şi propune măsuri de îmbunătăŃire a 

microclimatului urban prin amenajarea şi întreŃinerea izvoarelor şi 

luciilor de apă de pe teritoriul municipiului Bucureşti şi din zonele 

limitrofe acestora, de înfrumuseŃare şi protecŃie a peisajului; 

5. Asigură efectuarea verificărilor metrologice anuale ale 

echipamentelor şi aparaturii de analiza calităŃii mediului din 

dotare, aflată în stare de funcŃionare; 
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6. Efectuează determinări periodice privind calitatea aerului, a 

apei şi solului, precum şi a nivelului de zgomot cu echipamentele 

din dotare şi sesizează instituŃiile abilitate de lege; 

7. SoluŃionează petiŃiile/sesizările/solicitările cetăŃenilor pe 

probleme privind calitatea mediului, utilizând aparatura din 

dotare; 

8. Asigură funcŃionarea şi dezvoltarea sistemului de monitorizare 

a zgomotului urban utilizând reŃeaua de staŃii fixe şi staŃiile mobile 

de monitorizare; 

9. Asigură gestionarea şi actualizarea hărŃii acustice a 

Municipiului Bucureşti' şi transmiterea sa spre aprobare autorităŃii 

teritoriale de mediu; 

10. Elaborează Planul Local de AcŃiune pentru Reducerea 

Zgomotului Ambiental, îl transmite autorităŃii teritoriale de mediu 

şi urmăreşte realizarea acŃiunilor stabilite prin acesta; 

11. Verifică eficienŃa măsurilor implementate, prin urmărirea 

variaŃiilor nivelului de zgomot urban, 

12. Monitorizează nivelul de zgomot în alte puncte situate pe 

raza municipiului Bucureşti, considerate reprezentative pentru 

verificarea/calibrarea rezultatelor simulării informatice a hărŃilor 

de zgomot, şi verifică impactul implementării unor măsuri din 

PLARZA sau al unor programe/proiecte de investiŃii în derulare; 

13. Monitorizează şi evaluează nivelul de zgomot pentru 

supravegherea unor surse acustice în urma unor sesizări, în 

colaborare cu DirecŃia InspecŃie şi Control General;  
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14. Verifică prin simulare informatică proiectele de perspectivă 

ale Primăriei Municipiului Bucureşti, din punct de vedere al 

impactului asupra nivelului de zgomot şi elaborează propunerile 

de reducere a acestuia; 

15. Participă la realizarea Băncii de Date Urbane cu informaŃiile 

privind zgomotul urban, zonele şi populaŃia expusă; 

16. Efectuează evaluări periodice privind activităŃile şi modul de 

respectare a legislaŃiei de mediu în vigoare,-precum, şi starea 

tehnică şi funcŃională a echipamentelor de reŃinere la sursă a 

noxelor la agenŃii economici potenŃial poluatori ai aerului, apei şi 

solului: spălătorii auto, service-uri auto, pieŃe agro-alimentare, 

unităŃi comerciale şi de alimentaŃie publică, etc; 

17. Monitorizează şi evaluează cantităŃile şi calitatea apelor 

uzate deversate în reŃeaua de canalizare a Municipiului Bucureşti 

de către agenŃii economici; 

18. Participă, la solicitarea Arhitectului şef, la avizarea 

prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului 

privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor 

de transport, a reŃelelor de canalizare, a staŃiilor de epurare, a 

depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor 

obiective şi activităŃi, fără a prejudicia ambientul, calitatea aerului, 

nivelul de zgomot, spaŃiile de odihnă, tratament şi recreere, 

starea de confort a populaŃiei; 

19. Monitorizează activităŃile cu efecte dăunătoare în perimetrul 

zonelor de interes turistic şi de agrement şi în zonele de protecŃie 

a acestora; 
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20. Monitorizează desfăşurarea unor activităŃi generatoare de 

disconfort pentru populaŃie în anumite zone ale localităŃilor, cu 

predominanŃă în spaŃiile destinate locuinŃelor, în zonele destinate 

tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

21. Elaborează propuneri şi participă la acŃiuni tematice pentru 

monitorizarea îndeplinirii măsurilor, ce revin Primăriei Municipiului 

Bucureşti cuprinse în Planul Local de AcŃiune pentru Mediu, 

Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului şi în Planul 

Local de AcŃiune pentru Reducerea Zgomotului Ambiental; 

22.Elaborează propuneri de optimizare şi dezvoltare a bazei 

tehnice necesare pentru supravegherea şi controlul calităŃii 

aerului, apei, solului nivelului de zgomot şi nivelului de 

radioactivitate; 

23.Urmăreşte derularea din punct de vedere tehnic, a studiilor 

finanŃate din bugetul local şi/sau surse extrabugetare, în domeniul 

calităŃii mediului;  

24.Colaborează cu Academia Română, institutele de cercetare - 

proiectare şi de învăŃământ superior şi organizaŃiile 

guvernamentale/neguvernamentale de profil, cu alŃi reprezentanŃi 

ai societăŃii civile; 

25.Informează publicul cu privire la calitatea mediului, nivelul 

zgomotului urban şi sursele de poluare; 

26.Participă la verificări în teritoriu, pe domeniul său de activitate, 

împreună cu DirecŃia InspecŃie şi Control General; 

 Art. 122 Serviciul Avize şi Acorduri - atribuŃii 
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1. Emite Avize de toaletare, defrişare arbori/arbuşti din speciile 

ornamentale dendrologice din Bucureşti în conformitate cu 

prevederile legale; 

2. Emite Avize/Acorduri de specialitate privind amenajarea 

spaŃiilor verzi prevăzute în documentaŃiile urbanistice (PUD/PUZ) 

care urmează a fi aprobate în cadrul Comitetului Special, 

constituit de pe lângă AgenŃia Regională de ProtecŃia Mediului 

Bucureşti, precum şi în vederea obŃinerii acordului de mediu emis 

de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti;  

3. Emite Avize/Acorduri de specialitate solicitate prin certificatele 

de urbanism în vederea execuŃiei unor lucrări de construire şi 

infrastructură (reŃele tehnico-edilitare şi stradale); 

4. Emite Avize de toaletare/defrişare pentru arborii/arbuştii 

nominalizaŃi în Lista arborilor/arbuştilor ocrotiŃi de pe raza 

municipiului Bucureşti; 

5. Elaborează regulamente/criterii privind includerea unor noi 

exemplare de arbori/arbuşti ocrotiŃi, marcarea şi întreŃinerea 

acestora şi propuneri către Academia Română în vederea 

obŃinerii acordului includerii, în această listă, a unor exemplare 

valoroase care să capete regimul de arbori/arbuşti ocrotiŃi şi le 

supune aprobării C.G.M.B; 

6. Asigură evidenŃa arborilor/arbuştilor ocrotiŃi; 

7. Verifică plantările în compensare impuse prin avizele de 

specialitate, efectuate de către Primăriile sectoarelor 1-6, 

AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), 
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precum şi de către persoanele fizice şi juridice şi centralizează 

datele pe calculator; 

8. Verifică în teren sesizările şi reclamaŃiile privind 

degradarea/diminuarea spaŃiilor verzi, respectarea avizelor de 

defrişări, toaletări şi înaintează propunerile privind aplicarea 

sancŃiunilor contravenŃionale către compartimentul de specialitate 

din Primăria Municipiului Bucureşti, în cazul tăierii fără aviz sau 

nerespectării condiŃiilor impuse prin avizele/acordurile de 

specialitate, în colaborare cu DirecŃia InspecŃie şi Control 

General; 

9. Asigură scanarea şi validarea Avizelor de specialitate 

(defrişare, toaletare, amenajare spaŃii verzi, etc.) în arhiva 

electronică a P.M.B.; 

10. Realizează Cadastrul verde al Municipiului Bucureşti - 

Registrul spaŃiilor verzi, conform prevederilor legislaŃiei în vigoare 

şi îl supune aprobării C.G.M.B; 

11. Emite acordul de specialitate privind amplasarea unor 

obiective, în limita prevăzută de legislaŃia în vigoare, pe spaŃiile 

verzi din intravilanul localităŃilor, înregistrate în Cadastrul verde al 

Municipiului Bucureşti - Registrul spaŃiilor verzi; 

12. łine evidenŃa avizelor de defrişare, toaletare, amenajare zone 

verzi şi altor documente cu efecte asupra spaŃiilor verzi, conform 

normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaŃiilor 

verzi; 
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13. Asigură întocmirea situaŃiei statistice a spaŃiilor verzi de pe 

teritoriu Municipiului Bucureşti utilizând datele din Cadastrul 

verde al Municipiului Bucureşti - Registrul spaŃiilor verzi; 

14. Participă la realizarea obiectivelor din Planul de Dezvoltare 

Durabilă Municipiului Bucureşti, pe probleme specifice privind 

spaŃiile verzi; 

15. îndeplineşte măsurile stabilite prin Programul Integrat de 

Gestionare a CalităŃii Aerului în Municipiul Bucureşti aprobat prin 

hotărâre a Consiliului General al Munucipiului Bucureşti, pe 

probleme specifice privind spaŃiile verzi; 

16. Participă la implementarea acŃiunilor Planului Local de 

AcŃiune pentru Mediu aflate în responsabilitatea serviciului; 

17. Elaborează măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice 

şi juridice, cu privire la întreŃinerea şi înfrumuseŃarea clădirilor, a 

curŃilor şi împrejurimilor acestora, a spaŃiilor verzi din curŃi şi 

dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi şi le supune 

aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform 

prevederilor legislaŃiei de mediu în vigoare; 

18. Participă la programe privind amenajarea-reamenajarea, 

întreŃinerea tuturor categoriilor de spaŃii verzi şi a vegetaŃiei din 

perimetrul acestora, în vederea asigurării dezvoltării durabile a 

spaŃiilor verzi cu toate instituŃiile şi serviciile publice de interes 

local relevante; 

19. Colaborează cu AdministraŃia Lacuri Parcuri şi Agrement 

Bucureşti la verificarea condiŃiilor impuse prin avizele de 
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specialitate privind încheierea unor protocoale de executarea 

plantărilor în compensare, refacerea şi întreŃinerea spaŃiilor verzi; 

20. Participă la şedinŃele Comitetului special constituit din cadrul 

AgenŃiei Regionale pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti-llfov, în 

vederea avizării, analizării-planurilor şi programelor de urbanism; 

21. Participă în Comisia de avizare tehnică din cadrul AgenŃiei 

pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti în vederea emiterii 

acordului/autorizaŃiilor de mediu pentru documentaŃiile depuse 

spre analiză în domeniul specific de activitate; 

22. Asigură participarea la Grupurile de lucru organizate conform 

procedurii de avizare a P.U.Z.-urilor, prevăzute de legislaŃia în 

vigoare, pentru emiterea avizului de specialitate în domeniul de 

activitate af serviciului; 

23. Participă la Grupul de lucru pentru implementarea acŃiunilor 

prevăzute în Planul Local de AcŃiune pentru Mediu (P.L.A.M.). 

 Art. 123 Serviciu EducaŃie Eco-Civică şi Fonduri 

Europene - atribuŃii 

1. Participă la implementarea acŃiunilor din cadrul Planului Locar 

de AcŃiune pentru Mediu aflate în responsabilitatea serviciului; 

2. Propune strategii, căi şi metode în vederea educării 

cetăŃenilor şi agenŃilor economici în probleme privind protecŃia 

mediului; 

3. Elaborează programe educaŃionale în domeniul ecologiei şi 

asigură implementarea acestora în grădiniŃe, şcoli (pe cicluri de 

învăŃământ) şi licee din Municipiul Bucureşti în colaborare cu 

serviciul învăŃământ; 
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4. Organizează şi susŃine la sediul instituŃiilor de învăŃământ 

lecŃii interactive despre mediul înconjurător şi despre metodele de 

protejare ale acestuia, activităŃi practice de plantare şi 

salubrizare, cât şi concursuri cu caracter ecologic; 

5. Promovează conceptul de etichetă ecologică, indicator de 

calitate al dezvoltării durabile şi soluŃie pentru un mediu sănătos; 

6. Asigură consultanŃă de specialitate pieŃelor incluse în 

programul de certificare ecologică şi stabileşte planuri de măsuri 

de îmbunătăŃire a activităŃii în vederea îndeplinirii condiŃiilor de 

certificare ecologică/ eco-etichetare. 

7. Monitorizează pieŃele aflate în procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului; 

8. IniŃiază şi elaborează proiecte şi programe de interes local 

privind adaptarea la efectele generate de schimbările climatice la 

nivelul Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 

cerinŃele/angajamentele UE şi acordul Copenhaga 2009; 

9. Promovează importanŃa problematicii schimbărilor climatice în 

cadrul societăŃii civile, prin acŃiuni susŃinute de informare şi 

educare în domeniu; 

10. IniŃiază, elaborează şi supune spre aprobare C.G.M.B., Planul 

Local de AcŃiune privind adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice; 

11. Asigură participarea, alături de autorităŃile publice pentru 

protecŃia mediului şi sănătate publică, la derularea de programe 

educaŃionale specifice în colaborare cu serviciul învăŃământ; 
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12. IniŃiază programe şi proiecte în parteneriat cu ONG-urile din 

domeniu, instituŃiile de învăŃământ şi alte instituŃii publice, pentru 

conştientizarea cetăŃenilor cu privire la importanŃa problematicii 

de mediu în colaborare cu serviciul învăŃământ; 

13. Elaborează materiale educaŃionale şi informative în domeniul 

protecŃiei mediului şi schimbărilor climatice; 

14. Colaborează cu celelalte organisme cu atribuŃii în acest 

domeniu privind schimbul de informaŃii referitoare la calitatea 

factorilor de mediu şi efectele schimbărilor climatice; 

15. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor şi 

programelor specifice, derulate cu finanŃări extrabugetare, interne 

sau externe; 

16. Elaborează şi implementează proiecte şi programe de interes 

local, specifice domeniului propriu de activitate, finanŃate din 

fonduri europene; 

17. Participă la monitorizarea şi evaluarea periodică a rezultatelor 

pentru proiectele şi programele specifice domeniului propriu de 

activitate, finanŃate din fonduri europene; 

 Art. 124 Biroul Unitatea de Implementare a Proiectului - 

ISPA - atribuŃii 

1. Creează cadrul unitar pentru derularea proiectului ISPA, a 

cărui finanŃare este asigurată din surse multiple, fiind o unitate 

funcŃională care asigură managementul integrat al proiectului, în 

conformitate cu Memorandumul de FinanŃare şi/sau alte acte 

normative,.având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu 

maximă diligentă şi eficienŃă. 
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2. Implementează măsura ISPA aferentă „Reabilitarea şi 

modernizarea staŃiei de epurare a apelor uzate a municipiului 

Bucureşti - Glina" şi derulează contractele aferente proiectului, 

sub aspect tehnic şi financiar şi răspunde pentru respectarea 

acestora; 

3. întocmeşte documentele de plată în vederea efectuării plăŃilor 

din cele patru surse de finanŃare; 

4. Verifică respectarea condiŃiilor contractuale de către 

consultanŃi/contractor; 

5.Verifică şi se asigură de executarea lucrărilor de către 

constructor conform contractului; 

6. Asigură derularea în bune condiŃii a misiunilor de audit, 

colaborează cu membrii echipelor de audit (intern şi extern) şi 

transmite către aceştia toate informaŃiile solicitate şi asigură 

implementarea recomandărilor din cadrul misiunilor de audit; 

7. Asigură traducerea tuturor documentelor necesare; 

8. Derulează activităŃile privind informarea şi publicitatea 

proiectului, conform strategiilor aprobate; 

9. Colaborează cu direcŃiile de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti pentru buna desfăşurare a tuturor 

activităŃilor UIP, în special pentru asigurarea fluxurilor financiar-

contabile, derularea plăŃilor şi planificarea acestora; 

10. Efectuează estimările referitoare la fluxul de numerar; 

11. Verifică Certificatele Intermediare de Plată depuse de 

constructor şi cele două firme de consultanŃă; 
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12. întocmeşte rapoartele solicitate de Autoritatea de 

Management Ex-ISPA, din cadrul ministerului de resort; 

13. Asigură informarea Primarului General asupra oricăror 

probleme apărute în implementarea proiectului prin intermediul 

coordonatorului de proiect; 

14. Respectă procedurile referitoare la corespondenŃa, circuitul 

documentelor, administrarea şi păstrarea documentelor în arhiva 

UIP; 

15. Asigură legătura cu autorităŃile emitente în vederea obŃinerii 

autorizaŃiilor/avizelor necesare în vederea execuŃiei lucrărilor; 

16. Pregăteşte rapoartele necesare în colaborare cu celelalte 

compartimente; 

17. Introduce şi actualizează periodic datele în Sistemul de 

Management al InformaŃiilor-S.M.I.S.; 

18. Primeşte, verifică, aprobă şi distribuie rapoartele lunare şi 

trimestriale de la ConsultanŃi; 

19. Actualizează Manualului de Proceduri al UIP în conformitate 

cu recomandările formulate de autoritatea de management din 

cadrul Ministerului de FinanŃe; 

20. Colaborează cu firma de consultanŃă de management de 

proiect pentru întocmirea AplicaŃiei pentru obŃinerea Fondurilor de 

Coeziune pentru Faza a ll-a Proiectului; 

21. îndeplineşte orice alte condiŃii cerute de Memorandumul de 

FinanŃare. 

 Art. 125 AtribuŃii generale ale DirecŃiei Generale de 

Dezvoltare  
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1.Verifică modul de întocmire şi decontare a situaŃiilor de lucrări 

conform prevederilor din documentaŃie, acte normative tehnico-

economice, contracte şi a condiŃiilor de finanŃare cu încadrare în 

plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale; 

2. Stabileşte modul de întocmire şi reŃinere a evidenŃelor, stadiilor 

fizice, decontării producŃieij) termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 

3. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plaŃilor, sau 

după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată 

abateri neconforme cu realitatea; 

4. Verifică şi vizează decontarea facturilor privind lucrările 

realizate; 

5. Urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară 

(ultimul, talon delucrări - centralizator al lucrărilor executate 

cumulat); 

6. Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parŃială sau 

totală a garanŃiilor de bună execuŃie sau alte reŃineri pentru lucrări 

de proastă calitate, penalităŃi de întârziere, daune, etc; 

7. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preŃurile 

din. ofertă în vederea decontării. 

 

DIRECłIA AFACERI EXTERNE ŞI PROTOCOL 

 Art. 126 Obiect de activitate 

1. Coordonează întreaga activitate de afaceri externe şi 

diplomaŃie economică a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) în 

relaŃia cu instituŃii publice din plan extern, organizaŃii 



316 
 

internaŃionale, organizaŃii neguvernamentale şi parteneri 

internaŃionali din sfera economică, programe de cooperare 

internaŃională, precum şi toate activităŃile de protocol şi 

ceremonial aferente. 

2. în executarea acestor atribuŃii, DAEP relaŃionează cu 

Cabinetul Primarului General, Cabinete Viceprimari, Cabinet 

Secretar, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi întregul 

aparat de specialitate, precum şi cu instituŃiile şi serviciile publice 

de interes local care, la rândul lor, informează permanent DAEP 

cu privire la toate iniŃiativele şi acŃiunile cu componentă de relaŃii 

externe, cooperare internaŃională sau protocol. 

 Art. 127 Serviciul Cooperare InternaŃională - atribuŃii 

1. Asigură legătura cu instituŃii publice din plan extern, organizaŃii 

internaŃionale la care Municipalitatea Bucureşti este afiliată sau 

cu care colaborează, organizaŃii neguvernamentale şi parteneri 

internaŃionali din sfera economică, inclusiv persoane private 

(oameni de cultură, sportivi etc.) de interes pentru comunitate; 

2. întocmeşte formalităŃile şi urmăreşte efectuarea plăŃii taxelor de 

membru şi a cotizaŃiilor către asociaŃiile şi organismele la care 

Municipiul Bucureşti este parte; 

3. Organizează vizitele şi întâlnirile bilaterale care implică 

managementul la vârf al Municipiului Bucureşti, inclusiv prin 

realizarea de materiale tematice şi de sinteză; susŃine iniŃiativele 

şi acŃiunile de afaceri externe ale celorlalte componente ale 

aparatului de specialitate, în baza competenŃelor stabilite de 

prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare; 
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4. IniŃiază demersuri de informare asupra solicitanŃilor externi 

care intenŃionează să demareze acŃiuni comune; 

5. în urma acŃiunilor cu parteneri externi, întocmeşte procesele-

verbale de şedinŃă sau rapoartele de specialitate, după caz, 

informează compartimentele vizate de tematică şi monitorizează 

îndeplinirea obiectivelor asumate de către membrii întregului 

aparat de specialitate cu ocazia acestor acŃiuni; 

6. Analizează oportunităŃile şi elaborează puncte de vedere 

asupra acŃiunilor internaŃionale cu participarea Mimicipiului 

Bucureşti;  

7. IniŃiază procedurile şi întocmeşte formalităŃile de deplasare 

externă pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului 

General şi ai aparatului permanent de lucru al C.G.M.B, precum 

şi pentru membrii C.G.M.B., avizează şi centralizează rapoartele 

de deplasare; 

8. Identifică şi asigură participarea reprezentanŃilor Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi ai membrilor C.G.M.B., la evenimentele 

tematice externe; 

9. Identifică, propune/şi asigură participarea reprezentanŃilor 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi ai membrilor C.G.M.B., la 

schimburi de experienŃă; 

10.întocmeşte documentaŃia, gestionează corespondenŃa 

aferentă, asigură cadrul semnării acordurilor de 

cooperare/colaborare/înfrăŃire şi monitorizează respectarea 

prevederilor acestora; 
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11.Elaborează şi promovează proiectele de H.C.G.M.B. care 

aproba afilierea la asociaŃiile si organizaŃiile internaŃionale, 

încheierea de acorduri de cooperare/colaborare şi înfrăŃire, 

precum şi altele din domeniul său de activitate; 

12. Asigură traducerile curente pentru corespondenŃa în limbi 

străine, inclusiv pentru materialele şi documentele primite de la 

celelalte compartimente; 

13. Asistă direcŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General în vederea realizării materialelor de 

prezentare si a celor de sinteză în limbi străine; 

14. Propune şi transmite mesaje sau felicitări, cu prilejul 

evenimentelor externe sau interne; 

15. Defineşte abordările strategice privind evoluŃiile şi 

evenimentele apărute pe plan internaŃional care necesită 

implicarea Municipiului Bucureşti.; 

16. Identifică şi centralizează informaŃiile care privesc realitatea 

internaŃională; 

17.Asigură traducerea materialelor necesare pentru realizarea 

site-ului Primăriei Municipiului Bucureşti în limbile engleză, 

franceză şi spaniolă; 

18. întocmeşte şi gestionează baza de date privind partenerii 

externi, inclusiv din domeniul economic; 

19. întocmeşte şi gestionează baza de date privind relaŃiile 

bilaterale ale Municipiului Bucureşti cu diverse oraşe străine;  

20. Realizează lunar un raport privind activitatea de cooperare 

internaŃională; 
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21.Sprijină compartimentele de specialitate în vederea dezvoltării 

unor programe de studiu în limbile de circulaŃie internaŃională.; 

 Art. 128 Serviciul Programe InternaŃionale - atribuŃii  

1. Identifică oportunităŃile de participare a Municipiului Bucureşti 

la programe internaŃionale şi informează compartimentele de 

specialitate asupra acestora; 

2.Identifică programe concrete specifice activităŃii municipalităŃii şi 

cuprinse în documentele Uniunii Europene, în vederea propunerii 

acestora pentru aplicare în cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

3. MenŃine legături permanente cu ambasadele străine acreditate 

la Bucureşti şi cu ambasadele României din străinătate pentru 

identificarea de programe specifice (economice, culturale, 

educaŃionale, sportive, turistice etc); 

4. Pregăteşte şi asigură corespondenŃa aferentă programelor 

internaŃionale identificate; 

5. Negociază condiŃiile de participare a Primăriei Municipiului 

Bucureşti precum si a C.G.M.B. la programe internaŃionale cu sau 

fără finanŃare, alături de direcŃiile de specialitate implicate; 

6.IniŃiază demersurile de aplicare la programe internaŃionale; 

7. Asigură şi coordonează activităŃile de reprezentare externă a 

Municipiului Bucureşti prin Birouri de reprezentare; 

8. Informează cetăŃenii Municipiului Bucureşti cu privire la 

programele internaŃionale de interes public la care Municipiul 

Bucureşti este parte; 
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9. Monitorizează armonizarea reglementărilor Uniunii Europene - 

aplicabile activităŃilor de afaceri externe ale Primăriei Municipiului 

Bucureşti - cu legislaŃia română în vigoare; 

10. în colaborare cu DirecŃia Juridică, monitorizează 

conformitatea noilor proiecte de colaborare externă, indiferent de 

forma acestora, cu legislaŃia curentă şi menŃine legătura cu 

autorităŃile publice competente; 

11. IniŃiază, promovează, organizează şi participă la consultări şi 

negocieri vizând programele şi proiectele internaŃionale demarate 

de Municipiul Bucureşti; 

12. împreună cu entităŃi economice externe interesate, 

implementează principii şi dezvoltă acŃiuni de diplomaŃie 

economică, cu aplicaŃie pentru problemele specifice Municipiului 

Bucureşti; 

13. MenŃine legături permanente cu societatea civilă şi 

reprezentanŃii acesteia, pentru implementarea unor programe 

specifice; 

14. Sprijină organizarea de întâlniri, mese rotunde, seminarii şi 

misiuni economice legate de promovarea Municipiului Bucureşti. 

 Art. 129 Serviciul Protocol – atribuŃii 

1. Stabileşte şi actualizează regulile curente de protocol şi 

ceremonial aplicabile MunicipalităŃii Bucureşti, conform practicilor 

interne şi internaŃionale; 

2. Asigură formarea şi informarea, în colaborare cu DirecŃia 

Managementul Resurselor Umane, a personalului aparatului de 
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specialitate al Primarului General cu privire la utilizarea regulilor 

de protocol în proiecŃia autorităŃii publice; 

3. Asigură implementarea şi monitorizarea utilizării regulilor de 

protocol în activitatea conducerii Primăriei Municipiului Bucureşti, 

a aparatului de specialitate şi a C.G.M.B. 

4. Asigură logistica necesară activităŃilor de protocol ale 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi ale C.G.M.B. şi gestionează 

elementele logistice puse la dispoziŃia Primăriei Municipiului 

Bucureşti de către terŃi, în propriul domeniu de activitate; 

5. Elaborează şi transmite către compartimentele de specialitate 

materialele necesare oricăror activităŃi de protocol şi ceremonial; 

6. Asigură cadrul de desfăşurare a ceremoniilor publice 

organizate de/sau cu participarea Primăriei Municipiului Bucureşti 

si a C.G.M.B.; 

7. IniŃiază sau participă la organizarea de conferinŃe, reuniuni 

diplomatice, dineuri ori alte acŃiuni de protocol; 

8. Organizează cadrul de protocol şi ceremonial pentru vizitele 

externe şi pentru cele interne ale reprezentanŃilor diverselor 

autorităŃi, române şi străine, precum şi întâlnirile bilaterale cu 

omologi din plan extern, indiferent de locaŃie; 

9. Asigură protecŃia demnitarilor străini invitaŃi de Municipalitatea 

Bucureşti, prin colaborarea cu structurile de specialitate, după 

caz; 

10. Monitorizează conformitatea corespondenŃei externe a 

aparatului de specialitate cu regulile curente de protocol pe plan 

intern şi internaŃional; 
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11. Asigură respectarea elementelor cutumiare în relaŃiile 

MunicipalităŃii Bucureşti cu terŃii (culte religioase, corp diplomatic, 

organizaŃii internaŃionale etc); 

12. MenŃine legătura permanentă cu ambasadele străine 

acreditate la Bucureşti şi cu ambasadele României în străinătate 

pentru buna derulare a aclivităŃilor de cooperare specifice. 

 

DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 Art. 130 Obiect de activitate 

1. Asigură managementul resurselor umane, al sănătăŃii şi 

securităŃii muncii pentru aparatulde specialitate al Primarului 

General şi aparatul permanent de lucru ar C.G.M.B. 

2. întocmeşte rapoarte de specialitate, în condiŃiile legii, 

pentru organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului General, al serviciilor şi instituŃiilor publice de interes 

local ale MunicipalităŃii Bucureşti, la propunerea conducătorilor 

acestora şi cu aprobarea Primarului General sau la iniŃiativa 

Primarului General. 

3. Gestionează şi asigură cariera funcŃionarilor publici şi a 

personalului contractual.din aparatul de specialitate ai Primaruiui 

General şi ai aparatului permanent de lucru al C.G.M.B., precum 

şi conducătorilor serviciilor şi instituŃiilor publice de interes local, 

cu excepŃia regiilor autonome şi a celorlalte cazuri prevăzute de 

lege. 

 Art. 131 Serviciul Organizare şi Securitatea Muncii - 

atribuŃii 
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1. Asigură iniŃierea proiectelor de DispoziŃii-ale Primarului 

General şi de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, privind elaborarea, modificarea, actualizarea 

organigramei, regulamentului de organizare şi funcŃionare, 

regulamentului intern şi a statului de funcŃii al aparatului de 

specialitate al Primarului General, în baza concluziilor analizei 

conducătorului instituŃiei şi/sau propunerilor primite de la 

compartimentele de specialitate; 

2. Stabileşte salariile de încadrare pentru personalul nou angajat 

şi asigură introducerea în aplicaŃia de salarizare a tuturor 

dispoziŃiilor privind salarizarea sau modificarea raporturilor de 

serviciu ale salariaŃilor aparatului de specialitate al Primarului 

General şi ai aparatului permanent de lucru al C.G.M.B.; 

3. Asigură îndeplinirea formalităŃilor necesare acordării sporurilor 

prevăzute de lege; 

4. Asigură întocmirea formalităŃilor necesare privind stabilirea 

salariilor de încadrare şi a modificărilor salariale, pentru salariaŃii 

aparatului de specialitate al Primarului General şi ai aparatul 

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

5. Verifică, Ńine evidenŃa şi introduce în baza de date drepturile 

salariale pentru salariaŃii din aparatul propriu al Primarului 

General cuvenite din activitatea de administrare a creanŃelor 

proprii; 

6. Gestionează dosarele profesionale ale funcŃionarilor publici, 

conform prevederilor legale; 
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7. Asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin 

operarea tuturor modificărilor conform dispoziŃiilor primite; 

8. Asigură relaŃia cu AgenŃia NaŃională a FiincŃionariior Publici, în 

domeniul de activitate al serviciului, conform legii; 

6. łine evidenŃa funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, potrivit 

formatului stabilit de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici şi transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

toate informaŃiile cuprinse în evidenŃa funcŃiilor publice şi a 

funcŃionarilor publici din cadrul acestora; 

10. Elaborează şi urmăreşte planul anual de perfecŃionare 

profesională, conform legii; 

11. Asigură consultanŃă şi asistenŃă funcŃionarilor publici de 

conducere din cadrul instituŃiei în stabilirea măsurilor privind 

formarea profesională a funcŃionarilor publici din subordine; 

12. Monitorizează şi asigură consultanŃă şi asistenŃă în aplicarea 

măsurilor privind formarea profesională a salariaŃilor din cadrul 

instituŃiei publice, întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul 

realizării măsurilor planificate şi întocmeşte raportul anual privind 

formarea profesională a funcŃionarilor publici din cadrul instituŃiei; 

13. Asigură întocmirea anuală a planului de ocupare a funcŃiilor 

publice precum şi revizuirea acestuia conform legii; 

14. Asigură întocmirea formalităŃilor necesare privind 

plata/recuperarea orelor suplimentare efectuate de salariaŃi şi 

introducerea acestora în aplicaŃia informatică; 
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15. Asigură întocmirea formalităŃilor necesare privind avansarea 

în treapta de salarizare următoare a funcŃionarilor publici din 

aparatul de specialitate al Primarului General şi acordarea 

premiilor lunare şi anuale conform prevederilor legale; 

16. Asigură întocmirea formalităŃilor necesare pentru obŃinerea 

avizului de la AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici în 

vederea transformării posturilor vacante;  

17. Gestionează fişele de post (evidenŃă, actualizare, arhivare, 

înregistrare, transmitere la salariaŃi) pentru toŃi angajaŃii aparatului 

de specialitate al Primarului General şi ale aparatului permanent 

de lucru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

18.Verifică fişele de post privind atribuŃiile de administrare a 

creanŃelor proprii; 

19.Asigură, prin personalul specializat, desfăşurarea şi 

monitorizarea activităŃii din aparatul de specialitate al Primarului 

General şi din aparatul permanent de lucru al Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, din punct de vedere al securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă; 

20. Asigură efectuarea instructajelor de securitate şi sănătate în 

muncă la angajare pentru noii angajaŃi din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului General şi ai aparatului permanent de 

lucru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

21. Verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală 

a instructajului periodic de securitate şi sănătate în muncă, 

precum şi a instructajului la locul de muncă şi întocmeşte 

rapoarte cu privire la cele constatate; 
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22. łine legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură 

cu activităŃile din cadrul aparatului de specialitate al PrimaraIui 

General pe linie securrtate şi sănătate în muncă; 

23. Participă prin reprezentant la cercetarea accidentelor de 

muncă în care sunt implicaŃi salariaŃi ai aparatului de specialitate 

al Primarului General şi al aparatului de lucru al Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi îl informează pe Primarul 

General; 

24. Colaborează cu medicul/serviciul medical de medicina muncii 

la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la fundamentarea 

programului de măsuri de securitatea şi sănătatea muncii; 

25. Asigură efectuarea controlului medical periodic pentru toŃi 

salariaŃii aparatului de specialitate al Primarului General şi ai 

aparatului permanent de lucru al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, Ńine evidenŃa tuturor avizelor de medicina 

muncii şi ia măsuri pentru aducerea la cunoştinŃa salariaŃilor care 

au aviz cu apt condiŃionat şi inapt temporar de acest lucru; 

26. Asigură completarea fişelor de expunere la riscuri şi 

efectuarea controlului medical la angajare pentru toŃi salariaŃii 

aparatului de specialitate al Primarului General şi ai aparatului 

permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

27. la măsuri în vederea efectuării măsurătorilor privind 

determinarea câmpului electromagnetic în cadrul sediilor 

instituŃiei, interpretarea rezultatelor şi obŃinerea avizului din partea 
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Inspectoratului Teritorial de Muncă şi al Ministerului FinanŃelor 

Publice; 

28. Asigură demararea procedurilor prevăzute de lege în 

vederea asigurării condiŃiilor legale la locul de muncă; 

29. Asigură întocmirea şi transmiterea tuturor situaŃiilor statistice 

lunare, trimestriale, semestriale şi anuale specifice serviciului 

privind evidenŃa personalului din aparatului de specialitate al 

Primarului General şi ai aparatului permanent de lucru al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

30. întocmeşte, în colaborare cu DirecŃia InspecŃie şi Control 

General, proiectele de DispoziŃii ale Primarului General privind 

împuternicirea unor persoane să efectueze controlul, constatarea 

şi sancŃionarea contravenŃiilor, conform legii; 

31. Asigură distribuirea legitimaŃiilor de control către persoanele 

îndreptăŃite şi retragerea acestora în la încetarea raporturilor de 

serviciu/ contractelor de muncă ale salariaŃilor beneficiari; 

32. Asigură efectuarea instructajului colectiv de securitate şi 

sănătate în mancaă pentru grupurile de studenŃi care efectuează 

practică în cadrul instituŃiei, întocmirea adeverinŃelor de practică, 

verificarea îndeplinirii condiŃiilor pentru eliberarea acestora şi 

evidenŃa tuturor contractelor de practică încheiate de Primăria 

Municipiului Bucureşti cu diverse instituŃii de învăŃământ: 

 Art. 132 Serviciul EvidenŃă Personal - atribuŃii 

1. Asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi ale aparatului permanent de lucru al 
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Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor 

legale, 

2. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru 

ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentele privind 

încadrarea în muncă a candidaŃilor declaraŃi admişi, pe baza 

proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs şi în 

conformitate cu prevederile legale; 

3. Organizează desfăşurarea concursurilor de promovare în 

clasă şi în grad profesional;.  

4. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, 

suspendarea şi încetarea contractului de muncă şi/sau raportului 

de serviciu, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de 

legislaŃia muncii sau legislaŃia privind funcŃia publică pentru 

personalul din aparatul propriu şi ai aparatului permanent de lucru 

al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepŃia 

drepturilor salariale; 

5. întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale 

funcŃionarilor publici, conform prevederilor legale; 

6. întocmeşte, eliberează şi vizează legitimaŃii de serviciu, 

urmăreşte recuperarea lor la detaşarea, delegarea, suspendarea 

şi încetarea raporturilor/contractelor de muncă cu instituŃia; 

7. întocmeşte formalităŃile referitoare la rezolvarea reclamaŃiilor, 

sesizărilor şi conflictelor de muncă şi le transmite spre rezolvare 

organismelor competente, conform legii; 

8. Solicită Regiei Autonome de Transport Bucureşti eliberarea şi 

vizarea permiselor de călătorie pentru salariaŃii aparatului de 
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specialitate al Primarului General şi urmăreşte recuperarea 

acestora la plecarea din instituŃie a salariaŃilor care au beneficiat 

de aceste permise; 

9. Eliberează, la cerere, salariaŃilor proprii, adeverinŃe privind 

calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind vechimea 

în specialitate, privind drepturile salariale pentru perioada lucrată 

în aparatul de specialitate al Primarului General în vederea 

reconstituirii carnetelor de muncă şi adeverinŃe care atestă sporul 

de vechime în vederea pensionării, indemnizaŃie creştere copil în 

vârstă de până la 2 ani, etc; 

10. SelecŃionează şi predă la arhiva dosarele de personal, 

carnetele de muncă neridicate, care au termen de păstrare 

permanent, conform Legii arhivelor; 

11 Calculează vechimea în muncă la încadrare, lunar şi stabileşte 

gradaŃia; 

12. Asigură introducerea în aplicaŃia informatică a datelor 

salariaŃilor angajaŃi prin concurs şi transfer; 

13. Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă 

ale salariaŃilor, în baza cererilor acestora; 

14. întocmeşte formalităŃile în vederea acordării de concedii 

cu/fără plată, de studii, conform prevederilor legale şi Ńine 

evidenŃa acestora; 

15. întocmeşte documentele privind obligaŃiile în legătură cu 

persoanele cu handicap; 

16. Asigură gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din 

aparatul propriu de specialitate; 
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17. Asigură resursele umane necesare efectuării activităŃilor de 

administrare a creanŃelor locale proprii; 

18. Solicită şi centralizează conform prevederilor legale, fişele de 

evaluare a performanŃelor profesionale individuale ale 

personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale 

funcŃionarilor publici; 

19. Verifică şi avizează foile de prezenŃă colectivă (pontajele);  

20. întocmeşte proiectele de dispoziŃie a Primarului General 

privind sancŃionarea personalului din aparatul propriu de 

specialitate, pe baza raportului Comisiei de Disciplină 

şi/sau a Referatului şefilor ierarhici ai persoanei respective, cu 

respectarea prevederilor legale; 

21 Asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea 

pentru limita de vârstă, anticipată sau invaliditate, pentru 

personalul din aparatul propriu de specialitate; 

22 Solicită personalului din aparatul propriu întocmirea şi/sau 

actualizarea declaraŃiilor de avere, a declaraŃiilor de interese, a 

declaraŃiilor personale şi asigură gestiunea acestor documente, 

conform legislaŃiei în vigoare; 

23 Asigură corespondenŃa cu organele îndreptăŃite de lege şi 

transmite datele solicitate de către acestea; 

24 Asigură completarea formularelor statistice privind funcŃiile 

publice şi funcŃionarii publici; 

25 Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii şi 

Statutul funcŃionarilor publici. 

Art. 133 Serviciul Organizare InstituŃii Publice – atribuŃii 
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1.Organizarea serviciilor publice se referă la organizarea 

instituŃiilor publice de interes local, altfel decât în regiile 

autonome; 

2.Întocmeşte documentaŃia privind înfiinŃarea unor servicii/instituŃii 

publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi a 

regiilor autonome, şi le supune spre aprobare Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti; 

3.Întocmeşte documentaŃia privind înfiinŃarea unor servicii/instituŃii 

publice de interes local al Municipiului Bucureşti, documentaŃia 

necesară organizării/reorganizării acestora, respectiv a 

organigramei, numărului total de posturi, Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare şi a statelor de funcŃii şi le înaintează 

spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

4.IniŃiază proiectul de dispoziŃie/hotărâre pentru aprobarea anuală 

a statului de funcŃii la instituŃiile publice de interes local 

subordonate; 

5.Întocmeşte documentaŃia necesară organizării şi desfăşurării 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducători 

ai unităŃilor de interes local al Municipiului Bucureşti; 

6.Întocmeşte proiectele DispoziŃiilor Primarului General de 

numire/încadrare/reîncadrare în funcŃie şi alte drepturi salariale şi 

de personal pentru conducătorii unităŃilor de interes local al 

Municipiului Bucureşti, precum şi proiectul contractului individual 

de muncă, contractului de management, contractului de mandat 

sau contractului de performanŃă, după caz, ce este încheiat între 

angajat şi angajator (reprezentat de Primarul General), conform 
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legislaŃiei în vigoare; 

7.Îndeplineşte procedurile legale pentru 

modificarea/suspendarea/sancŃionarea/încetarea raporturilor de 

muncă pentru conducătorii instituŃiilor publice de interes local; 

8.Gestionează dosarele profesionale ale conducătorilor 

instituŃiilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti; 

9.Gestionează declaraŃiile de avere şi de interese ale 

conducătorilor instituŃiilor publice de interes local; 

10.Efectuează lucrări privind întocmirea şi actualizarea fişelor de 

post ale conducătorilor instituŃiilor publice de interes local al 

Municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii; 

11.Îndeplineşte procedurile legale pentru evaluarea anuală a 

conducătorilor instituŃiilor publice de interes local; 

12.Întocmeşte documentaŃia privind efectuarea şi compensarea 

orelor suplimentare prestate de conducători instituŃii publice de 

interes local; 

13.Întocmeşte proiectul de dispoziŃie a Primarului General privind 

deplasările externe ale conducătorilor instituŃiilor publice de 

interes local al Municipiului Bucureşti; 

14.Indeplineşte documentaŃia necesară pentru acordarea de 

premii pentru conducători instituŃii publice de interes local, în 

condiŃiile legii; 

15.Verifică documentaŃia şi avizează organizarea concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statul de funcŃii 

ale serviciilor/instituŃiilor publice de interes local al Municipiului 

Bucureşti, procedura de examinare şi rezultatele acestora, 
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conform legii; 

16.La solicitarea justificată a  serviciilor/instituŃiilor publice de 

interes local, ăntocmeşte documentaŃia necesară  supunerii spre 

aprobare a transformării unor posturi vacante, prevăzute în statul 

de funcŃii acestora, în condiŃiile legii; 

17.Întocmeşte documentaŃia necesară pentru aprobarea planului 

anual de ocupare a funcŃiilor publice şi a Planului de 

PerfecŃionare Profesională pentru instituŃiile publice de interes 

local al Municipiului Bucureşti care au această obligaŃie, potrivit 

legii, la propunerea acestora; 

18.SoluŃionează petiŃii, sesizări şi reclamaŃii referitoare la 

managementul resurselor umane în instituŃiile publice de interes 

local al Municipiului Bucureşti; 

 

DIRECłIA DE AUDIT 

Art 134 Obiective de activitate 

1.Răspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate 

funcŃional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi 

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 

cheltuielilor publice, perfecŃionând activităŃile la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti precum şi pentru instituŃiile şi serviciile 

publice de interes local. 

2.Sfera auditului public intern cuprinde: 

a) ActivităŃile financiare sau cu implicaŃii financiare 

desfăşurate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti din 

momentul constituirii angajamentelor, până la utilizarea fondurilor 
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de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din 

asistenŃa externă; 

b) Constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi 

stabilirea titlurilor de creanŃă, precum şi a facilităŃilor acordate la 

încasarea acestora; 

c) Administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, 

gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul 

privat/public al Primăriei Municipiului Bucureşti; 

d) Sisteme de management financiar şi control, inclusiv 

contabilitatea şi sistemele informatice aferente; 

e) Evaluarea activităŃii de audit intern şi auditarea instituŃiilor şi 

serviciilor publice în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

3.În realizarea misiunilor de audit(de regularitate, de sistem şi de 

performanŃă) şi a misiunilor de consiliere, auditorii interni îşi 

desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu emis de 

Directorul DirecŃiei de Audit şi aprobat de Primarul General, în 

conformitate cu planul anual de audit intern, aprobat de Primarul 

General. Auditorii interni pot desfăşura audituri ad-hoc, respectiv 

misiuni de audit public intern sau misiuni de consiliere cu caracter 

excepŃional, necuprinse în planul de audit public intern, la cererea 

expresă a Primarului General. 

Art. 135  Serviciul de Audit Public Intern pentru 

Aparatul de Specialitate – atribuŃii 

1.Elaborează programul de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii 

sub toate aspectele activităŃii de audit public intern. 

2.Asigură consiliere în condiŃiile în care acestea nu generează 
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conflicte de interese şi nu este incompatibilă cu îndatoririle 

auditorilor interni. 

3.Serviciilor publice de interes local, sunt transparente şi 

conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienŃă şi eficacitate; 

4.Monitorizează implementarea recomandărilor formulate în 

rapoartele de audit public intern; 

5.Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de 

către Primarul General şi/său conducătorii instituŃiilor şi serviciilor 

publice auditate, precum şi despre consecinŃele acestora şi 

raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃile sale de audit; 

6.Elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern şi al 

activităŃii de consiliere la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti 

incluzând raportul anual al activităŃii de audit public intern al 

instituŃiilor şi serviciilor publice; 

7.Identifică iregularităŃi sau posibile prejudicii şi le comunică 

Primarului Generai, împreună cu recomandările echipei de audit; 

8.Participă la elaborarea proiectului planului de audit public intern 

al DirecŃiei de Audit din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, cu aspectele legate de activităŃile aparatului 

de specialitate al Primarului General; 

9.Face propuneri pentru actualizarea planului de audit public 

intern al DirecŃiei de Audit din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, atunci când apar indicii şi circumstanŃe ce 

impun acest lucru; 
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10.execută misiuni de audit public intern şi misiuni de consiliere 

cuprinse în planul de audit public intern, precum şi alte misiuni 

dispuse de primarul general al municipiului bucureşti privitor la 

aparatul de specialitate al primarului general; 

11.efectuează misiuni de audit public intern în vederea auditării 

proiectelor finanŃate din fonduri şi credite externe la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului general; 

12.încheie procese-verbale de constatare a contravenŃiei, 

conform prevederilor legii nr. 672/2002, în situaŃia neprezentării 

documentelor solicitate de echipa de audit; 

13.efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua şi 

îmbunătăŃi eficienŃa şi eficacitatea sistemului de conducere, bazat 

pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de 

administrare; 

14.ia cunoştinŃă de conŃinutul actelor de control încheiate de 

organele de control specializate (camera de conturi a Municipiului 

Bucureşti, direcŃia generală de audit din cadrul ministerului 

finanŃelor publice, etc) asupra activităŃilor financiar-contabile şi de 

gestiune a primăriei municipiului bucureşti, urmăreşte modul de 

aducere la îndeplinire a acestora şi informează primarului 

general; 

15.întocmeşte rapoarte de audit public intern şi rapoarte de 

consiliere, urmărind implementarea recomandărilor rezultate în 

urma desfăşurării misiunilor de audit; 

16.asigură auditarea şi consilierea întregii activităŃi a aparatului 

de specialitate al primarului general; 
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17.Desfăşoară activitatea de audit public intern conform Normelor 

proprii de exercitare a activităŃii de audit la nivelul Primăriei 

Municipiului Bucureşti aprobate de Primarul General şi avizate de 

U.C.A.A.P.I. (D.G.M.F.P.B.); 

18.Participă la acŃiuni de verificare organizate în colaborare cu 

alte direcŃii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General. 

Art. 136 Serviciul de Audit Public Intern pentru InstituŃii 

şi Servicii Publice – atribuŃii 

1.Auditează instituŃiile excepŃia regiilor autonome; 

2.elaborează programul de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii 

sub toate aspectele activităŃii de audit public intern; 

3.Asigură consiliere în condiŃiile în care acestea nu generează 

conflicte de interese şi nu este incompatibilă cu îndatoririle  şi nu 

este incompatibilă cu cu îndatoririle auditorilor interni; 

4.Efectuează activitatea de audit public intern, pentru a evalua 

dacă sistemele de management financiar şi control ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi ale instituŃiilor şi serviciilor publice, sunt 

transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienŃă şi eficacitate; 

5.Monitorizează implementarea recomandărilor formulate în 

rapoartele de audit public intern; 

6.Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de 

către Primarul General şi/sau conducătorii instituŃiilor şi serviciilor 

publice nuditate, precum şi despre-consecinŃele  acestora şi 
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raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităŃile sale de audit; 

7.Elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern al 

instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local; 

8.Identifică iregularităŃi sau posibile prejudicii şi le comunică 

Primarului General, împreună cu recomandările.echtpei de audit; 

9.Participă la elaborarea proiectului planului de audit public intern 

al DirecŃiei de Audit din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, cu aspectele legate de activităŃile instituŃiilor 

şi serviciilor publice de interes local; 

10.face propuneri pentru actualizarea planului de audit public 

intern al direcŃiei de audit din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului general, atunci când apar indicii şi circumstanŃe ce 

impun acest lucru; 

11.Efectuează misiuni de audit public intern ad-hoc în baza 

sesizărilor primite saula solicitarea Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, precum şi misiuni cuprinse în planul anual 

de audit public intern, cu privire la activitatea instituŃiilor şi 

serviciilor publice aparatului de specialitate al Primarului General; 

12.Efectuează misiuni de audit public intern în vederea auditării 

proiectelor finanŃate din fonduri şi credite externe  derulate în 

cadrul instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local; 

13.Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua şi 

îmbunătăŃi eficienŃa şi eficacitatea sistemului de conducere, bazat 

pe gestiunea riscului, a controluluiintern şi a proceselor de 

administrare; 
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14.intocmeşte rapoarte de audit public intern şi rapoarte de 

consiliere, urmărind implementarea recomandărilor transmise 

entităŃilor auditate, în urma desfăşurării misiunilor de audit; 

15.îndrumă auditorii interni din cadrul instituŃiilor şi serviciilor 

publice de interes local în vederea desfăşurării misiunilor de audit 

public intern şi evaluează activitatea de audit la nivelul acestora; 

16.desfăşoară activitatea de audit public intern conform normelor 

proprii de exercitare a activităŃii de audit la nivelul primăriei 

municipiului bucureşti, aprobate de primarul general şi avizate de 

U.C.A.A.P.I; 

17.ia cunoştinŃă de conŃinutul actelor de control încheiate de 

organele de control specializate (camera de conturi a municipiului 

bucureşti, direcŃia generală de audit din cadrul ministerului 

finanŃelor publice, etc) asupra activităŃilor financiar-contabile şi de 

gestiune ale municipalităŃii bucureşti, urmăreşte modul de 

aducere la îndeplinire a acestora şi informează primarului 

general; 

18.încheie procese-verbale de constatare a contravenŃiei, 

conform prevederilor legii nr. 672/2002, în situaŃia neprezentării 

documentelor solicitate de echipa de audit; 

19.participă la acŃiuni de verificare organizate în colaborare cu 

alte direcŃii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

general. 

 

DIRECłIA INSPECłIE ŞI CONTROL GENERAL 

Art. 137 Obiect de activitate 
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1. Organizează, coordonează, îndrumă acŃiunile de control privind 

respectarea normelor de reglementare şi aplică dispoziŃiile 

Primarului General în domeniile de competenŃă. 

2. Întocmeşte trimestrial şi ori de câte ori este solicitat, rapoarte 

către Primarul General cu privire la activitatea de control 

executată; 

3. Urmăreşte ca toate serviciile din subordine să respecte 

întrutotul planul de control stabilit şi obievtivele aprobate de 

conducerea direcŃiei şi să informeze şi să sesizeze operativ 

organele abilitate atunci când constată fapte de natură 

contravenŃională sau penală ce depăşesc competenŃa de control 

a inspectorilor. 

Art. 138 Serviciul DesfiinŃări ConstrucŃii Ilegale – 

atribuŃii 

1. Duce la îndeplinire DispoziŃiile Primarului General şi pune în 

aplicare sentinŃele definitive şi executorii la solicitarea DirecŃiei 

Juridice, privind desfiinŃarea construcŃiilor ilegal edificate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti; 

2. Organizează şi conduce acŃiunile de desfiinŃare în baza 

autorizaŃiilor de desfiinŃare a construcŃiilor statului, de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti în vederea predării terenurilor libere de 

sarcini, pentru lucrări de utilitate publică; 

3. întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziŃii ale Primarului 

General prin care se propune desfiinŃarea pe cale administrativă 

a construcŃiilor ilegal executate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Bucureşti; 
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4. Verifică şi vizează devizele şi situaŃiile de lucrări prezentate de 

structurile specializate pentru desfiinŃarea lucrărilor, în vederea 

recuperării de la proprietarii construcŃiilor desfiinŃate, a 

cheltuielilor înregistrate; 

5. Verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a 

documentaŃiilor ce stau la baza eliberării autorizaŃiilor de 

construire; 

6. Efectuează inspecŃii privind respectarea prevederilor din actele 

normative ce reglementează disciplina în construcŃii şi protejarea 

monumentelor istorice; 

7. Constată şi sancŃionează contravenŃiile prevăzute de actele 

normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 

domeniul propriu de activitate; 

8. întocmeşte puncte de vedere la contestaŃiile formulate 

împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancŃionare a 

contravenŃiilor; 

9. Pune în aplicare prevederile reglementarilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

în limita competenŃelor; 

10.łine evidenŃa proceselor verbale de inspecŃie şi a proceselor-

verbale de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

11 . întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

Art. 139 Serviciul Control Disciplină în ConstrucŃii - 

atribuŃii 
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1. Verifică legalitatea amplasamentelor aprobate şi a 

documentaŃiilor ce stau la baza eliberării autorizaŃiilor de 

construire; 

2. Efectuează inspecŃii privind respectarea prevederilor din actele 

normative ce reglementează disciplina în construcŃii şi protejarea 

monumentelor istorice; 

3. Constată şi sancŃionează contravenŃiile prevăzute de actele 

normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în 

domeniul de competenŃă; 

4. Participă la recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente 

acestora în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

5. întocmeşte puncte de vedere la contestaŃiile formulate 

împotriva proceselor verbale de constatare şi sancŃionare a 

contravenŃiilor; 

6. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice 

domeniului de activitate constatată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

în limita competenŃelor; 

7. łine evidenŃa proceselor verbale de inspecŃie şi a proceselor-

verbale de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

8. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

Art. 140 Serviciul Control Lucrări Edilitare şi Publicitate 

- atribuŃii 

1. Exercită control operativ privind legalitatea lucrărilor de 

construire cu specific de publicitate; 
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2. Exercită control operativ privind legalitatea lucrărilor de 

intervenŃie, avarii şi de construire executate asupra reŃelelor de 

utilităŃi publice din Municipiul Bucureşti; 

3. Constată şi sancŃionează contravenŃiile prevăzute de actele 

normative emise de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

4. întocmeşte puncte de vedere la contestaŃiile formulate 

împotriva proceselor verbale de constatare şi sancŃionare a 

contravenŃiilor; 

5. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

în limita competenŃelor; 

6.  łine evidenŃa proceselor-verbale  de inspecŃie şi a proceselor 

verbale de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

7. Întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

Art. 141 Serviciul Tehnic şi Logistic – atribuŃii 

1. Stabileşte concepŃia unitară de realizare a suportului 

logistic în scopul îndeplinirii obiectivelor direcŃiei, pentru 

asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor; 

2. Asigură rezervele materiale conform necesarului prognozat; 

3. Elaborează structura logistică de mecanizare actuală şi de 

perspectivă; 

4.întocmeşte şi Ńine evidenŃa documentaŃiei primare a tuturor 

mijloacelor de mecanizare; 

5.Urmăreşte întreŃinerea mijloacelor de mecanizare în funcŃie de 

cartea tehnică; 
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6. Urmăreşte comportarea în exploatare a tehnicii în scopul 

prelungirii duratei de folosinŃă; 

7. Coordonează activităŃile privind asigurarea logistică la acŃiuni 

de aducere la starea iniŃială a domeniului public si privat aflat in 

proprietatea sau administrarea Municipiului Bucureşti, prin 

desfiinŃarea construcŃiilor de orice natură edificate ilegal, 

salubrizarea bunurilor imobile şi a terenurilor; 

8. După caz, verifică şi confirmă devizele de lucrări transmise de 

societăŃile prestatoare în vederea facturării şi recuperării sumelor 

datorate; 

9. întocmeşte, după caz, documentaŃia necesară valorificării 

bunurilor rezultate din acŃiunile întreprinse de primăria 

municipiului bucureşti; 

10.urmăreşte asigurarea evacuării materialelor rezultate în urma 

acŃiunilor derulate; 

11. întocmeşte note şi rapoarte privind activitatea desfăşurată pe 

care le comunică primarului general şi conducerii direcŃiei. 

Art. 142 Serviciul Control Comercial - atribuŃii 

1. Exercită în limitele legii controale asupra activităŃilor de 

comercializare a produselor şi serviciilor de piaŃă desfăşurate pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti şi urmărind protejarea populaŃiei 

împotriva activităŃilor comerciale ilicite; 

2. Colaborează din proprie iniŃiativă sau la solicitarea acestora cu 

celelalte instituŃii şi/sau autorităŃi abilitate să exercite activităŃi de 

inspecŃie şi control; 

3. Constată şi sancŃionează contravenŃional, în temeiul actelor 
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normative pentru care există abilitare, faptele de comerŃ 

săvârŃşite fără respectarea prevederilor legale, dispunând după 

caz măsuri complementare; 

4. Constată şi sancŃionează, în condiŃiile Legii nr. 61/1991, 

nerespectarea normelor de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice. 

5.  Ńine evidenŃa proceselor-verbale de constatare şi sancŃionare 

a contravenŃiilor, precum şi a celorlalte acte de control întocmite, 

luând măsuri de urmărire şi valorificare a acestora în condiŃiile 

legii; 

6. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate; 

Art. 143 Serviciul Control Domeniu Public atribuŃii 

1.Controlează modul de întreŃinere şi utilizare a domeniului public 

şi privat al Municipiului Bucureşti; 

2.Verifică respectarea reglementărilor privind afişajul ilegal; 

3.verifică organizarea pe domeniul public a activităŃilor temporare 

de comerŃ, prestări servicii şi altele asemenea; 

4. Controlează respectarea prevederilor legale privind strategia 

de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

5. Verifică respectarea prevederilor legale privind regimul juridic 

al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau 

privat; 

6. Verifică respectarea reglementarilor privind accesul şi circulaŃia 

vehiculelor cu tracŃiune animală pe drumurile publice; 
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7. Verifică respectarea normelor de reglementare privind 

funcŃionarea şi furnizarea serviciilor de iluminat public; 

8. Verifică respectarea interdicŃiilor de circulaŃie pentru vehicule, 

în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti; 

9. Controlează aplicarea prevederilor legale privind modul de 

administrare a cimitirelor şi crematoriului uman aparŃinând 

Municipiului Bucureşti; 

10.verifică amenajarea şi întreŃinerea terenurilor bazelor sportive 

de recreere şi de agrement, inclusiv a lacurilor şi ştrandurilor; 

11.Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

în limita competenŃelor; 

12. łine evidenŃa notelor de constatre şi a proceselor verbale de 

constare şi sancŃionare a contravenŃiilor 

13. Întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatele acŃiunilor de 

control efectuate. 

Art. 144. Serviciul Constrol SpaŃii, Contracte - atribuŃii 

1. Verifică legalitatea atribuirii spaŃiilor de locuit sau cu altă 

destinaŃie decât cea de locuinŃă din proprietatea sau 

administrarea Municipiului Bucureşti; 

2. verifică respectarea prevederilor legale privind închirierile, 

concesionările şi vânzările bunurilor domeniu public sau privat 

aflate în proprietatea sau administrarea municipiului bucureşti 

inclusiv la nivelul instituŃiilor şi regiilor de sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

3.Verifică respectarea prevederilor legii locuinŃei; 
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4. Urmăreşte respectarea legislaŃiei referitoare la protecŃia 

chiriaşilor din casele naŃionalizate; 

5. Verifică respectarea clauzelor contractuale de către agenŃi 

economici, asociaŃii, fundaŃii, partide politice, ce utilizează în baza 

contractelor de închiriere, asociere/colaborare, spaŃii aparŃinând 

municipalităŃii; 

6. SoluŃionează, în limita competentelor, sesizările cetăŃenilor 

referitoare la litigiile  dintre chiriaşi sau dintre proprietari şi 

chiriaşi; 

7. Verifică situaŃia spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă 

în vederea închirierii/concesionării acestora; 

8.verifică din punct de vedere al legalităŃii respectarea normelor 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă; 

9. Constată şi sancŃionează constravenŃiile stabilite prin actele 

normative pentru care există împuternicire; 

10. łine evidenŃa notelor de constatare şi a proceselor verbale de 

constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

Art. 145 Serviciul Control Transporturi, UtilităŃi Publice 

- atribuŃii 

1. Controlează şi ia masuri de respectare a normelor specifice 

activităŃii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, 

precum şi a celor de transport de persoane cu autobuze şi 

microbuze pe teritoriul Municipiului Bucureşti; 

2. Colaborează din proprie iniŃiativa sau la solicitarea acestora cu 

celelalte instituŃii si autorităŃi cu abilitate in domeniul 

transporturilor; 
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3. Controlează respectarea normelor legale privind accesul, 

circulaŃia şi parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti; 

4. Controlează respectarea normelor de reglementare în 

domeniul furnizării de utilităŃi publice către populaŃie de către 

prestatorii de servicii de sub autoritatea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

5. Verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ furnizarea de 

agent tehnic şi apă caldă menajeră, apă potabilă şi canalizare. 

6. Controlează modul de utilizare a serviciilor publice de către 

persoanele fizice şi juridice beneficiare, conform normelor tehnice 

specifice. 

7. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii  şi aplică sancŃiuni 

în limita competenŃelor; 

8. łine evidenŃa notelor de constatare şi a proceselor verbale de 

constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

9. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

 Art. 146 Serviciul Control Ecologie şi ProtecŃia Mediului 

– atribuŃii 

1. Controlează respectarea legislaŃiei ce reglementează 

normele de protecŃia mediului, în vederea asigurării unui mediu 

de viaŃă sănătos şi înlăturării riscurilor pentru mediu şi sănătatea 

populaŃiei; 
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2. Desfăşoară acŃiuni de control şi verifică activităŃile 

generatoare de poluare fonică, de emisii periculoase de gaze, 

fum, praf sau pulberi; 

3. Controlează şi monitorizează desfăşurarea activităŃilor 

economice şi comerciale cu impact semnificativ asupra mediului, 

protejarea şi întreŃinerea lacurilor naturale şi a cursurilor de apă; 

4. Controlează desfăşurarea manifestaŃiilor sau a altor activităŃi 

în zone publice, precum şi organizarea jocurilor de artificii; 

5. Controlează modul cum sunt întreŃinute, salubrizate şi 

protejate spaŃiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, 

scuar-urile, aliniamentele stradale de arbori perdelele de protecŃie 

stradală, amenajamentele peisagistice cu funcŃie ecologică, 

estetică şi recreativă; 

6. Controlează gestionarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

de către persoanele fizice şi juridice; 

7. Verifică obligaŃiile ce revin autorităŃilor publice 

locale/persoanelor fizice şi juridice cu privire la emiterea/apiicarea 

prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

8. łine evidenŃa notelor de constatare şi a proceselor verbale de 

constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 

9. Pune în aplicare prevederile reglementarilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

potrivit competenŃelor; 

10.Întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

 Art. 147 Serviciul Control  Salubritate – atribuŃii 
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1.Controlează starea de salubritate la nivelul Municipiului 

Bucureşti şi ia măsuri de respectare a normelor ce 

reglementează această activitate. 

2. Controlează respectarea de către operatorii de salubrizare a 

programelor de deszăpezire şi combatere a poleiului, aprobate la 

nivelul Municipiului Bucureşti; 

3. Controlează respectarea legislaŃiei privind gestionarea 

deşeurilor şi efectuarea lucrărilor de dezinsecŃie, dezinfecŃie şi 

deratizare de către persoane fizice şi juridice; 

4. Controlează modul de întreŃinere a mobilierului stradal a 

faŃadelor clădirilor, a curŃilor şi a împrejurimilor acestora;    

5. Controlează transportul şi depozitarea deşeurilor de orice fel, 

salubrizarea şi întreŃinerea parcurilor, grădinilor publice, locurilor 

de joacă pentru copii şi a Ńarcurilor special amenajate pentru 

câini; 

6. Controlează păstrarea curăŃeniei de către posesorii de animale 

de companie; 

7. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice 

domeniului de activitate, constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni 

persoanelor fizice şi juridice potrivit competenŃelor; 

8. łine evidenŃa notelor de constatare şi a proceselor verbale  de 

constatare şi  sancŃionare a contravenŃiilor. 

9. Întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acŃiunilor de 

control efectuate. 

 Art. 148 Biroul Prevenirea Actelor de CorupŃie – 

atribuŃii 
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1. Organizează, desfăşoară, coordonează şi monitorizează 

activităŃile de instruire anticorupŃie ale personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului General şi ale conducerii 

instituŃiilor şi serviciilor publice de interes local; 

2. IniŃiază şi desfăşoară campanii de prevenire pentru 

conştientizarea cauzelor şi a consecinŃelor faptelor de corupŃie; 

3. Organizează şi desfăşoară în colaborare cu structuri 

specializate şi cu reprezentanŃi ai societăŃii civile, simpozioane, 

seminarii şi alte activităŃi de conştientizare a personalului asupra 

consecinŃelor săvârşirii faptelor de corupŃie; 

4.Realizează materiale de informare cu caracter preventiv; 

5. Elaborează politici, strategii, programe de prevenire, analize 

ale dinamicii corupŃiei şi realizează sondaje de opinie, studii, 

sinteze şi alte materiale cu caracter preventiv; 

6. Identifică, evaluează şi evidenŃiază factorii de risc, 

vulnerabilităŃile şi condiŃiile care favorizează comiterea faptelor de 

corupŃie; 

7. Evaluează măsurile de prevenire în situaŃiile în care au fost 

constatate fapte de corupŃie; 

8. Efectuează controale administrative referitoare la prezumtive 

fapte de corupŃie şi sesizează conducerea/comisia de disciplină, 

după caz; 

9. Din dispoziŃia Primarului General, controlează activitatea 

direcŃiilor şi instituŃiilor subordonate, în vederea prevenirii faptelor 

de corupŃie; 



352 
 

10. în îndeplinirea atribuŃiilor, are acces la toate documentele 

emise de executiv şi de conducerile instituŃiilor şi serviciilor 

publice aflate sub autoritatea Primarului General, cu excepŃia 

celor cu regim special; 

11. verifică sesizările din domeniul de competenŃă, înregistrate 

sau primite de la persoane fizice sau juridice. 

 

DIRECłIA JURIDICĂ 

Art. 149 Obiect de activitate 

1. Reprezintă interesele Municipiului Bucureşti şi ale Primarului 

General la instanŃele judecătoreşti şi jurisdicŃionale; 

2. Avizează şi participă la elaborarea proiectelor de acte 

administrative emise sau iniŃiate de Primarul General, ce 

urmează a fi adoptate de C.G.M.B.; 

3. Gestionează activitatea de soluŃionare a dosarelor constituite 

în baza Legii nr. 10/2001, privind imobilele preluate abuziv de 

către stat; 

4. Are în evidenŃă dosarele constituite în baza Legii nr. 112/1995 

eliberează copii la cererea persoanelor interesate şi răspunde la 

petiŃiile care au că obiect aplicarea acestui act normativ; 

5.pune în aplicare hotărârile judecătoreşti în colaborare cu 

compartimentele de specialitate; 

6.avizează din punct de vedere juridic toate actele administrative 

emise de primarul general; 

7. soluŃionează solicitările care fac obiectul legilor proprietăŃii. 
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 Art. 150 Serviciul Analiză şi SoluŃionare ContestaŃii - 

Legea nr. 10/2001 

1.Primeşte, înregistrează, analizează şi redactează răspunsuri la 

contestaŃiile formulate împotriva dispoziŃiilor emise în temeiul 

Legii nr. 10/2001, conform prevederilor legale şi în termenele 

stabilite; 

2.Poartă corespondenŃă cu persoanele îndreptăŃite, cu AutorităŃile 

Statului şi diferite InstituŃii, în vederea completării dosarelor 

administrative cu DispoziŃii contestate cu documentele 

doveditoare 3.emite adrese cu privire la situaŃia notificărilor 

soluŃionate prin DispoziŃia Primarului General; 

4.Transmite/Înaintează la solicitarea persoanelor îndreptăŃite şi 

InstituŃiilor Statului copia dosarelor administrative soluŃionate, 

întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001; 

5.Participă şi acordă consultanŃă juridică petenŃilor cu privire la 

contestaŃiile depuse în cadrul audienŃelor solicitate de către 

persoanele interesate; 

6.Formulează un punct de vedere motivat asupra contestaŃiei 

DispoziŃiei Primarului General şi înaintează spre reanalizare 

dosarul administrativ Comisiei Interne; 

7.Modifică/revocă, după caz, DispoziŃia Primarului General 

contestată. 

 Art. 151 Serviciul EvidenŃă, Analiză şi SoluŃionare 

Notificări - Legea Nr. 10/2001 - atribuŃii 

1. Primeşte, înregistrează în format electronic şi Ńine evidenŃa 

notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001; 
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2. Constituie dosarele administrative în baza notificărilor atribuind 

număr de ordine acestor dosare; 

3. Primeşte, înregistrează în format electronic corespondenŃa 

purtată cu notificatorii, reprezentanŃii acestora, petiŃionarii precum 

şi cu AutorităŃile şi InstituŃiile Statului, şi se ocupă de rezolvarea 

acesteia conform prevederilor legale şi în termenele stabilite; 

4. Poartă corespondenŃă cu notificatorii sau reprezentanŃii 

acestora, cu AutorităŃile Statului şi diferite InstituŃii, în vederea 

completării dosarelor administrative cu documentele prevăzute de 

Legea nr. 10/2001; 

5. Redactează răspunsuri la petiŃii, memorii şi cereri în materia 

restituirilor pe cale administrativă; 

6. Emite adrese cu privire la situaŃia notificărilor înregistrate în 

temeiul Legii nr. 10/2001; 

7. Solicită informaŃii cu privire la situaŃia juridică şi locativă de la 

direcŃia de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi de la instituŃiile care administrează 

imobilele; 

8. Verifică şi analizează documentele depuse în susŃinerea 

notificărilor; 

9. Participă şi acordă consultanŃă juridică la audienŃele solicitate 

de către persoanele solicitate; 

10.transmite/înaintează la solicitarea persoanelor îndreptăŃite şi 

instituŃiilor statului copia dosarelor administrative întocmite în 

temeiul legii nr. 10/2001; 
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11.formulează un punct de vedere motivat asupra dosarelor 

administrative înaintate spre soluŃionare către comisia internă. 

Art. 152 Serviciul Gestionare înscrisuri şi Documente - 

atribuŃii 

1. înregistrează şi Ńine evidenŃa în format electronic a dosarelor 

constituite înbaza Legii nr. 10/2001 şi a mişcărilor acestora; 

2.Arhivează şi gestionează dosarele administrative şi alte 

documente; 

3. Aduce la cunoştinŃă persoanelor îndreptăŃite dispoziŃiile 

Primarului General ce decurg din aplicarea Legii nr. 10/2001; 

4. Eliberează persoanelor îndreptăŃite DispoziŃia Primarului 

General modificată şi transmite copia acesteia direcŃiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 

instituŃiilor statului implicate în inventarierea imobilelor; 

5. Transmite copii ale DispoziŃiilor Primarului General, direcŃiilor 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General şi 

instituŃiilor statului implicare în inventarierea imobilelor; 

6. Comunică DispoziŃia Primarului General cu soluŃia ,,respins” 

persoanelor îndreptăŃite prin poştă cu confirmare de primire; 

7. întocmeşte procesele-verbale de afişare ale DispoziŃiilor 

Primarului General cu soluŃia ,,respins" şi le afişează însoŃite de 

aceste dispoziŃii, la avizierul sediului Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

8. Pregăteşte şi transmite documentaŃia aferentă notificărilor 

soluŃionate prin DispoziŃia Primarului General cu soluŃia „acordare 

de măsuri reparatorii prin echivalent" emisă în temeiul Legii nr. 
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10/2001, către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti potrivit 

O.U.G. nr.81/2007 (se efectuează operaŃiuni de multiplicare, 

opisare, sigilare şi comunicare); 

9. înregistrează şi Ńine evidenŃa în format electronic a dosarelor 

soluŃionate prin emiterea DispoziŃiei Primarului General transmise 

InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti potrivit O.U.G. 

nr.81/2007 şi AutorităŃii NaŃionale pentru Restituirea ProprietăŃilor. 

Art. 153 Serviciul Analiză şi SoluŃionare PetiŃii Legile 

ProprietăŃii – atribuŃii 

1.Primeşte, înregistrează în format electronic cererile depuse de 

petiŃionari, reprezentanŃii acestora, precum şi adresele 

AutorităŃilor şi InstituŃiilor Statului şi se ocupă de rezolvarea 

acestora în conformitate cu prevederile legale şi înlăuntrul 

termenelor stabilite; 

2.Redactează note, referate şi avize cu caracter juridic; 

3.Formulează răspunsuri la cererile şi memoriile formulate în 

temeiul Legilor ProprietăŃii, repartizate spre soluŃionare, cu 

excepŃia celor formulate în temeiul Legii nr.  10/2001; 

4. emite adrese cu privire la situaŃia cererilor depuse în temeiul 

legilor proprietăŃii, repartizate spre soluŃionare, cu excepŃia celor 

formulate în temeiul legii nr. 10/2001; 

5. Răspunde petiŃionarilor şi diferitelor instituŃii ale statului cu 

privire la dosarele pe care le instrumentează în-cadrul serviciului, 

cu excepŃia celor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001; 

6. Transmite/Înaintează la solicitarea persoanelor îndreptăŃite şi 

InstituŃiilor Statului copia dosarelor pe care le instrumentează în 
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cadrul serviciului şi a celor întocmite în temeiul Legii nr. 

112/1995, aflate în stare de conservare; 

7. łine evidenŃa hotărârilor emise în baza Legii nr.112/1995; 

8. Scanează dosarele constituite în temeiul Legii nr. 112/1995 şi 

constituie arhiva electronică; 

Art. 154 Serviciul InstanŃe Civile şi Contencios 

Administrativ - atribuŃii 

1. Asigură reprezentarea municipalităŃii în faŃa organelor 

judecătoreşti în cauzele civile şi în cele de contencios 

administrativ; 

2. Asigură reprezentarea municipalităŃii în faŃa altor organe 

jurisdicŃionale; 

3. łine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti; 

4. Redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanŃelor şi 

la interogatorii, când este cazul; 

5. Redactează acŃiuni judecătoreşti; 

6. Promovează căile ordinare şi extraordinare de atac, când 

este cazul; 

7. Redactează răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate 

spre soluŃionare de către conducere;       , 

8. Depune diligentele prevăzute de lege pentru buna conducere 

a proceselor în care municipalitatea este parte; 

9. Îndeplineşte formalităŃile de plată (ordonanŃare, angajament, 

propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunŃate de 

instanŃele civile şi de contencios administrativ care stabilesc în 

sarcina instituŃiei o astfel de obligaŃie; 
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10. În vederea executării silite obŃine titlurile executorii pentru 

transmiterea acestora către Biroul Cauze Comerciale (pentru 

executările care intră în sfera de atribuŃii a Biroului Cauze 

Comerciale); 

11. Transmite, la solicitarea direcŃiilor de specialitate, informaŃiile 

privitoare la litigiile din instanŃă necesare pentru urmărirea de 

către acestea a contractelor, debitelor etc; 

12. Comunică direcŃiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General, hotărârile instanŃelor judecătoreşti, în 

vederea punerii în aplicare. 

13. Comunică, prin Preşedintele de ŞedinŃă, reprezentanŃilor 

C.G.M.B. toate informaŃiile referitoare la existenŃa litigiilor în 

instanŃă unde C.G.M.B. este parte, precum şi consilierilor 

C.G.M.B., dacă aceştia sunt chemaŃi în nume propriu în faŃa 

instanŃelor judecătoreşti. 

 Art. 155 Biroul Cauze Comerciale - atribuŃii 

1.Asigură reprezentarea municipalităŃii în faŃa organelor 

judecătoreşti în cauze comerciale; 

2. Asigură reprezentarea municipalităŃii în faŃa altor organe 

jurisdicŃionale; 

3. łine evidenŃa cauzelor comerciale aflate pe rolul instanŃelor 

judecătoreşti; 

4. la masuri pentru punerea in executare a titlurilor executorii 

prin intermediul Biroului Executorilor Judecătoreşti ce nu sunt de 

competenta altor direcŃii din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General (care au în urmărire contracte, debite etc.) 
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5. Redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanŃelor şi 

la interogatorii, când este cazul; 

6. Redactează acŃiuni judecătoreşti; 

7. Promovează căile ordinare si extraordinare de atac, când 

este cazul; 

8. Redactează răspunsuri la petiŃiile şi memoriile repartizate 

spre soluŃionare de către conducere; 

9. Depune diligentele prevăzute de lege pentru buna conducere 

a proceselor în care municipalitatea este parte; 

10. îndeplineşte formalităŃi le de plată (ordonanŃare, 

angajament,propunere de plată) pentru titlurile executorii 

pronunŃate de instanŃele comerciale care stabilesc în sarcina 

instituŃiei o astfel de obligaŃie; 

11. Transmite, la solicitarea direcŃiilor de specialitate, informaŃiile 

privitoare la litigiile din instanŃă necesare pentru urmărirea de 

către acestea a contractelor, debitelor, etc. 

Art. 156 Biroul avizări contracte - atribuŃii 

1. analizează şi propune spre avizare contractele cadru 

transmise de către compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului general; 

2. Redactează răspunsuri la memoriile şi petiŃiile repartizate de 

conducere; 

3. Participă la diverse comisii colaborând cu toate 

compartimentele din aparatul propriu în probleme de natură 

juridică contractuală; 
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4. Formulează puncte de vedere privind aplicarea legislaŃiei în 

vigoare de către aparatul propriu al municipalităŃii, potrivit 

competenŃelor încredinŃate, precum şi propuneri în sensul 

avizării, rezilierii, rezoluŃionării ori modificării contractelor 

încheiate între municipalitate şi diverse persoane fizice sau 

juridice; 

5. Participă la discuŃii preliminare în vederea încheierii 

contractelor, precum şi la încheierea de protocoale de intenŃii; 

6. Colaborează cu celelalte compartimente la elaborarea şi 

redactarea proiectelor de contract; 

7. Propune spre avizare din punct de vedere al legalităŃii, 

contractele şi protocoalele ce se vor încheia de municipalitate; 

8. Formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri 

referitoare la clauzele contractuale şi încadrarea lor  conform 

legislaŃiei; 

9. Formulează puncte de vedere cu privire la raporturi juridice 

obligaŃionale. 

Art. 157 Serviciul LegislaŃie – atribuŃii 

1. Redactează şi avizează dispoziŃiile emise de «^Primarul 

General în materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătoreşti 

definitive şi irevocabile; 

2. Redactează răspunsuri la petiŃiile, memoriile şi cererile în 

materia restituirii, în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi 

irevocabile; 
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3. Analizează şi propune directorului executiv spre avizare 

pentru legalitate dispoziŃiile ce urmează a fi semnate de Primarul 

General; 

4. Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor 

normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea 

instituŃiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului 

propriu de specialitate şi al instituŃiilor şi serviciilor de interes 

public din subordinea Primarului General; 

5. Exprimă puncte de vedere cu privire la legalitatea unor 

prevederi din proiectele de hotărâri pe care direcŃiile/serviciile 

independente le propun spre adoptare Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

6. Participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte 

normative (legi, ordonanŃe, hotărâri de Guvern, norme etc.) 

iniŃiate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

7. Avizează expunerile de motive pentru proiectele de hotărâre 

iniŃiate de Primarul General; 

8. Formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte 

normative prezentate de alte organe şi care privesc municipiul 

Bucureşti. 

 

DIRECłIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE 

Art. 158 Obiect de activitate 

1. asigură cadrul instituŃional de relaŃionare directa cu toŃi 

factorii implicaŃi în politicile publice (societatea civilă ca beneficiar 
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şi instituŃiile administraŃiei centrale şi locale ca entităŃi de 

elaborare şi implementare a politicilor publice); 

2. Concepe şi dezvoltă sistemul de elaborare, coordonare şi 

planificare a politicilor publice la nivelul administraŃiei locale, 

coordonează execiŃia planificării strategice şi anuale; 

3. Colectează şi analizează trimestrial/semestrial, după caz, 

date şi documente în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a 

obiectivelor strategice, prin măsurarea valorică a indicatorilor de 

performanŃă ai instituŃiei; 

4. Monitorizează şi analizează rapoartele de performanŃă ale 

instituŃiei; 

5. Elaborează strategia de dezvoltare a Municipiului 

Bucureşti, în conformitate cu politicile publice existente. 

Art. 159 Serviciul Elaborare şi Planificare Politici 

Publice – atribuŃii 

1. IniŃiază acŃiuni în vederea armonizării politicilor publice 

comunitare si naŃionale, la nivelul municipiului Bucureşti, pe care 

le transmite la nivelul administraŃiei centrale; 

2. Organizează şedinŃe de informare şi dezbatere, seminarii cu 

factorii implicaŃi în procesul de implementare a politicilor publice 

la nivelul municipalităŃii, în colaborare cu direcŃiile de specialitate 

din cadrul instituŃiei; 

3. Propune direcŃii de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a 

MunicipalităŃii Bucureşti, integrate în dezvoltarea regională şi 

naŃională; 
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4. Dezvoltă programe în parteneriat cu organisme internaŃionale, 

sub coordonarea DirecŃiei Afaceri Externe şi Protocol, precum si 

naŃionale pentru îmbunătăŃirea sistemului de elaborare, 

planificare şi coordonare a politicilor publice la nivelul 

administraŃiei locale ; 

5. întăreşte capacitatea instituŃională a Primăriei Municipiului 

Bucureşti în privinŃa analizei şi evaluării ex/ante a politicilor, a 

planificării strategice şi a monitorizării şi evaluării politicilor 

publice la nivel local; 

6. Asigură asistentă compartimentelor de specialitate din cadrul 

instituŃiei, cu privire la corelarea proiectelor iniŃiate de acestea, cu 

politicile publice din Bucureşti. 

Art. 160 Serviciul Prognoză şi RelaŃii cu Societatea 

Civilă – atribuŃii 

1. Centralizează şi analizează rapoarte, sondaje şi statistici 

referitoare la stadiulde implementare a programelor de dezvoltare 

în municipiul Bucureşti; 

2.Estimează rezultatele procesului de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung ; 

3. Elaborează proiecte de atragere şi implicare a societăŃii civile, 

organizaŃii nonguvernamentale, etc. pentru colaborarea în 

vederea implementării politicilor publice ; 

4. Consultă şi creează premizele implicării societăŃii civile în 

diferite faze ale realizării programelor de dezvoltare durabilă a 

municipalităŃii. 
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Art. 161 Serviciul RelaŃii InterinstituŃionale şi 

Dezvoltare Locală - atribuŃii 

1. Colaborează cu compartimentele de specialitate şi cu 

instituŃiile publice de interes local, la elaborarea şi implementarea 

programelor de dezvoltare pentru Municipiul Bucureşti; 

2. Colaborează cu Consiliul JudeŃean Ilfov şi AgenŃia de 

Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov pentru armonizarea 

dezvoltării regionale; 

3. Colaborează cu alte instituŃii de resort în vederea analizării 

nivelului de dezvoltare a Municipiului Bucureşti; 

4. Eficientizează sistemul de consultare inter-instituŃională în 

domeniul politicilor publice; 

5. Dezvoltă un mecanism integrat de colaborare, în procesul de 

elaborare şi implementare a politicilor publice între Primăria 

Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIłI I FINALE 

Art. 162 AtribuŃii comune tuturor compartimentelor 

organizatorice din structura aparatului de specialitate al 

Primarului General 

1. Primeşte, înregistrează, analizează şi soluŃionează sesizările, 

petiŃiile şi reclamatine, respectiv orice fel de corespondenŃă, 

repartizate compartimentului, inclusiv cererile înregistrate în baza 

Legii nr. 544/2001 (informaŃii de interes public), în termenul 

prevăzut de legislaŃia în vigoare. 
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2. Transmit răspunsurile la petiŃiile înregistrate prin Registratura 

Generală la Serviciul RelaŃii cu CetăŃenii, în vederea eliberării 

acestora către petenti; 

3. Scanează documentele create, cu prioritate pe cele care au 

termen de păstrare permanent, conform Nomenclatorului 

Arhivistic al Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru transmiterea 

acestora în arhiva instituŃiei în format scris şi electronic; 

4. Raportează lunar la DirecŃia Generala OperaŃiuni stadiul de 

soluŃionare al petiŃiilor şi reclamaŃiilor înregistrate în cadrul 

compartimentului şi actualizează în sistemul informatic stadiul 

soluŃionării petiŃiei şi reclamaŃiei, dacă este cazul; 

5. Toate compartimentele au obligaŃia de a înregistra 

contractele încheiate în Registrul unic de contracte, aflat la 

DirecŃia Contracte din cadrul DirecŃiei Generale AchiziŃii; 

6. Întocmeşte propuneri privind necesarul de cursuri de 

perfecŃionare pentru angajaŃii compartimentului; 

7. întocmeşte şi actualizează fişele de post pentru personalul 

din subordine, cu respectarea strictă a atribuŃiilor stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi funcŃionare şi le transmite către 

DirecŃia Managementul Resurselor Umane, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

8. łine evidenŃa privind prezenŃa angajaŃilor din compartiment, a 

orelor suplimentare efectuate de angajaŃii compartimentului şi 

transmite lunar evidenŃele specifice prezenŃei personalului din 

compartiment către DirecŃia Managementul Resurselor Umane; 
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9. întocmeşte rapoartele de evaluare pentru angajaŃii 

compartimentului, conform legii; 

10. Efectuează instructajul privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, la locul de muncă şi periodic în cadrul compartimentului; 

11. Efectuează instruiri specifice situaŃiilor de urgenŃă în cadrul 

compartimentului în baza temelor primite de la direcŃia de 

specialitate; 

12. Evaluează furnizorii de produse/lucrări/servicii pentru 

contractele derulate şi gestionate de compartiment; 

13.întocmeşte documentaŃia specifică procesului de achiziŃie 

publică (inclusiv modelul de contract) conform procedurilor 

generale/specifice şi o înaintează spre consultare direcŃiilor de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

General, semnatare ale contractului; După agreerea modelului, 

direcŃia iniŃiatoare transmite documentaŃia la DirecŃia Generală 

AchiziŃii. 

14. Urmăreşte derularea contractelor pe care le gestionează; 

15.Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

General au obligaŃia de a comunica de îndată DirecŃiei Afaceri 

Externe şi Protocol orice iniŃiativă din domeniul lor de activitate 

care implică parteneri externi şi de a colabora cu DAEP până la 

încheierea acŃiunii; 

16. Face propuneri privind bugetul compartimentului la solicitarea 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de. specialitate al 

Primarului General; 
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17.Face propuneri pentru puncte de vedere la proiecte de acte 

normative aflate în curs de elaborare sau în dezbatere publică; 

compartimentului; 

18.Monitorizează apariŃia unor noi prevederi legale sau de 

reglementare specifice domeniului de activitate, le analizează, 

propune măsuri în vederea aplicării acestora, instruieşte 

personalul şi urmăreşte aplicarea lor în activitatea 

compartimentului; 

19.Stabileşte obiectivele anuale ale compartimentului în raport cu 

obiectivele Primarului General şi Programul de Guvernare; 

20.Cunoaşte, respectă şi aplică procedurile generale şi 

procedurile specifice, aferente Sistemului de Management 

Integrat certificat şi implementat în cadrul Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

21.Răspunde de implementarea şi menŃinerea Sistemului de 

Management al CalităŃii în cadrul direcŃiei, conform cerinŃelor 

standardului SR EN ISO 9001 : 2008; 

22.întocmeşte procesele-verbale de instruire în domeniul calităŃii 

si mediului pentru salariaŃii compartimentului; 

23. Răspunde de implementarea şi menŃinerea Sistemului de 

Management de Mediu în cadrul direcŃiei, cerinŃelor standardului 

SR EN ISO 14001 : 2005; 

24. Utilizează corespunzător sistemul informatic integrat 

implementat în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, pe 

problemele specifice activităŃilor compartimentului; 
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25.Transmite Serviciului Informatică, informaŃiile de interes public 

în vederea publicării acestora pe situl Primăriei Municipiului 

Bucureşti; 

26. Furnizează toate informaŃiile solicitate, transmite 

documentaŃia necesară organismelor de control/audit şi 

formulează puncte de vedere la solicitarea acestora;  

27.Transmite DirecŃiei Juridice la solicitarea acesteia puncte de 

vedere necesare reprezentării în instanŃă;  

28. Fundamentează şi face propuneri pentru întocmirea planului 

de achiziŃii anual în domeniul de activitate al compartimentului şi 

le înaintează DirecŃiei Generale AchiziŃii; 

29. Introduce şi actualizează în sistemul informatic integrat, toate 

datele şi informaŃiile din domeniul său de activitate, stabilite de 

DirecŃia Generală OperaŃiuni; 

30. Formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte 

normative, aflate în dezbatere publică. Face propuneri pentru 

iniŃierea sau modificarea unor acte normative care reglementează 

probleme de interes pentru dministraŃia publică locală. 

31. IniŃiază proiecte de DispoziŃii ale Primarului General şi face 

propuneri pentru proiecte de Hotărâri ale nsiliului General al 

Municipiului Bucureşti, şi pentru îmbunătăŃirea/actualizarea celor 

existente în conformitate cu dispoziŃiile legale, în domeniul său de 

activitate, şi le înaintează spre aprobare/adoptare; 

32.întocmeşte lunar sau de câte ori este nevoie necesarul de 

rechizite şi de materiale consumabile necesare mpartimentului, 

pe care le înaintează DirecŃiei Tehnice şi Administrative; 
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33.întocmeşte propuneri privind prognoza decadală a plăŃilor, pe 

care o transmite la DirecŃia Financiar Contabilitate; 

34.întocmeşte situaŃii statistice, analize, rapoarte şi sinteze pe 

domeniile de activitate ale compartimentului; 

35. FuncŃiile de conducere subordonate direct Primarului 

General, întocmesc rapoarte lunare privind stadiul 

proiectelor/contractelor; 

36.Transmite la cerere, celor în drept, stadiul derulării 

contractelor avute în gestiune; 

37.întocmeşte anual raportul de activitate al compartimentului şi îl 

înaintează are DirecŃiei Implementare Politici ublice; 

38. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General, cu administraŃia publică 

centralală, locală şi autonomă, după caz, în vederea soluŃionării 

problemelor curente ale municipalităŃii; 

39. Păstrează şi arhivează documentele proprii în format 

electronic şi/sau pe suport de hârtie, până la predarea acestora 

către arhivaa instituŃiei; 

40.Transmite DirecŃiei Managementul Resurselor Umane, orice 

document prin care un salariat a fost desemnat de către Primarul 

General să îndeplinească o atribuŃie pe o perioadă 

determinată/nedeterminată (comisii, colective de lucru de lucru, 

etc) 

41. îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de către şeful ierarhic 

superior sau de către Primarul General în domeniul de activitate 

specific. 
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42. DirecŃia InspecŃie şi Control General, prin echipe mixte de 

control, coordonează şi asigură permanenŃa pentru activităŃile de 

verificare, control şi sancŃionare în cazul deficienŃelor semnalate 

pe raza teritorial administrativă de către oricare dintre 

compartimentele aparatului de specialitate a Primarului General. 

Art. 163 Neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu intenŃie a atribuŃiilor 

de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a 

funcŃionarului public sau a alariatului vinovat. 

Art. 164 Compartimentele din structura organizatorică a 

aparatului de specialitate al Primarului General comunică 

DirecŃiei Managementul Resurselor Umane orice modificare 

intervenită în atribuŃiile specifice domeniului de activitate, urmare 

a punerii în aplicare a legislaŃiei apărute ulterior aprobării 

rezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a 

hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi 

dispoziŃiilor Primarului General. 

Art. 165 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se modifică şi se completează conform legislaŃiei 

intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia, ca urmare a 

modificării organigramei aparatului de specialitate al Primarului 

General, sau ori de câte ori se impune. 

Art. 166 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare a fost întocmit în baza legislaŃiei în vigoare prevăzută 

în anexă. Anexa se va actualiza, ori de câte ori apar noi 

modificări şi completări legislative, prin DispoziŃie a Primarului 
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General, fără a atrage după sine modificarea prezentului 

regulament în situaŃiile în care modificările legislative nu sunt de 

natură să impună modificarea prezentului regulament. 

Art. 167 prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare intră în vigoare la data aprobării. 
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Anexă la Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare aprobat 

prin HCGMB nr....... 

LEGISLAłIA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ CE A STAT LA BAZA 

ÎNTOCMIRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCłIONARE 

LEGISLAłIE GENERALĂ 

1.ConstituŃia României 

2.Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarului public 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice;  

6. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri 

pentru combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃii cu publicul; 

7.Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al 

calităŃii.CerinŃe;  

8.Standardul SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management 

de mediu.SpecificaŃii şi ghid de utilizare; 

9.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare 

a petiŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea 

233/2002;  

10.DPG nr. 1108/25.05.2005 privind solicitările şi sesizările 

adresate P.M.B. care vor avea ca unic punct de intrare CIDRC;  
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11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, modificată şi completată; 

12 HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile 

de interes public; 

13. Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă; 

14. Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică; 

15.Legea nr.16/1996 (Legea Arhivelor NaŃionale), modificată şi 

completată; 

16. InstrucŃiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi 

deŃinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor 

NaŃionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23. 05. 1996 

17. Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G 195/2005 privind 

protecŃia mediului; 

18. Legea nr. 107/1996 - legea apelor - modificată şi completată; 

19. O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor - modificată şi 

completată; 

20.H.G. nr. 856/2002 privind evidenŃa gestionării deşeurilor şi 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, completată de Hot. 210/2007;  

21.H.G. nr.448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice modificată şi completată cu H.G. nr.1518/2 12.2009; 

22.H.C.G.M.B. nr. 148/2005 privind colectarea selectivă a 

ambalajelor reciclabile (refolosibile), modificată şi completată;  
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23. Ordin nr. 1121/2006 privind stabilirea modalităŃilor de 

identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în 

scopul aplicării colectării selective; 
24. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

25. Lege nr. 349/2002 privind prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun modificată şi completată; 

26. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje Modificată prin H.G. nr. 1872/2006 - 

actualizată 2007; 

27.DPG nr. 424/2009 privind colectarea selectivă a deşeurilor 

recuperabile şi a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice;  

28. Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi 

procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi 

lista naŃională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de 

deşeuri;  

29.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

modificată prin O.U.G.nr.70/2009; 

30. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

31. Ordin nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi asigurarea activităŃii de evacuare în situaŃii de 

urgenŃă; 

32.Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale 

privind instruirea salariaŃilor în domeniul situaŃiilor de urgentă - 

Modificat şi completat de Ordin nr 786 din 2 septembrie 2005; 
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33. Legea nr.82/1991, republicată-legea contabilităŃii; 

34.Legea nr. 319/2006 a securităŃii şi sănătăŃii în muncă 

35. Legea nr.168/1999 privind soluŃionarea conflictelor de 

muncă, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 138/2000 şi 

Legea nr.261/2007 

36. Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

contribuŃii de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

37. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

38. Legea Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătiti din fonduri publice, 

39. HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii 

ale salariaŃilor din administraŃie publică, din regiile autunome cu 

specific deosebit şi din unităŃile bugetare; 

40. Hotărâre de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

41. Legea nr. 571/2004 privind protecŃia personalului din 

autorităŃile publice, instituŃiile publice şi din alte unităŃi care 

semnalează încălcări ale legii; 

42. 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; 

43. Lege nr. 144/2007 republicată, privind înfiinŃarea, 
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organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de integritate, cu 

modificările şi completările ulterioare 

44. HCGMB 66/2010 privind aprobarea bugetului propriu al PMB 

2010; 

45. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

46. Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată 

şi completată; 

47. legea 183/2006 şi ordinul 414/2006 privind utilizarea 

codificării standardizate a setului de caractere în documentele în 

formă electronică; 

 

LEGISLAłIE SPECIFICĂ 

DIECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ 

1.Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

manifestaŃiilor publice modificată şi republicată în 2004; 

3. Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, modoficată şi republicată în 

2004; 

4. Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor NaŃionale , modificată şi 

completată; 

5. InstrucŃuinile privind activitatea de arhivă la creatorii şi 
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deŃinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor 

NaŃionale prin ordinul de zi nr. 317/23.05.1996; 

6. Norme tehnice Ordinul nr. 227/1996; 

DIRECłIA ASISTENłĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ A CGMB 

1.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă şi 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică; 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public; 

5. legea nr. 144/2007 privind înfiinŃarea organizarea şi 

funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de integritate, cu modificările şi 

completările ulterioare 

6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 

corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare 

7. OG nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de 

organizare şi funcŃionare a consiliilor locale aprobat cu modificări 

şi completări prin legea nr. 673/2002; 

8. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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9. HCGMB nr. 137/2005 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a Consiliului General al municipiului 

Bucureşti; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, modificată şi completată; 

11. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public. 

12. Legea nr. 52/2003 privind transparaenŃa decizională în 

administraŃia publică; 

13. legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, , cu modificările şi completările ulterioare 

 

SERVICUL PENTRU RELAłIA CU MASS-MEDIA 

1.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃŃile de 

interes public , cu modificările şi completările ulterioare 

2. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 544/2002 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public. 

3. HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri 

pentru combaterea birocraŃiei în activitatea de relaşii cu publicul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DIRECłIA GENERALĂ OPERAłUINI 

DIRECłIA RELAłII PUBLICE ŞI INFORMARE 

1.D.P.G nr. 1897/16.12.2008 privind unele reglementări în 
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domeniul staŃiilor de radio emisie-recepŃie din reŃelele municipiului 

Bucureşti; 

2. O.G. nr. 27/2002 privind reglemantarea activităŃii de 

soluŃionare a petiŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

legea 233/2002, 

3. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri 

pentru combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃii cu publicul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

4. D.P.G. nr. 1108/25.05.2005 privind solicitările şi sesizările 

adresate PMB care vor avea ca unic punct de intraea CIDRC; 

5. legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 

interes public, modificată şi completată; 

6. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile 

de interes public, 

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în 

admnistraŃia publică; 

8. DPG nr. 1221/2007 privind programul de audienŃe al 

persoanelor cu funcŃii de conducere în cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşri; 

 

DIRECłIA MANAGEMENTUL CALITĂłII ŞI SERVICII 

INFORMATICE 

1.Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al 

calităŃii. CerinŃe 

2. Standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management 
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al calităŃii.Principii fundamentale şi vocabular; 

3. Standardul SR EN ISO 9004/2010 Sisteme de management al 

calităŃi. Linii directoare pentru documentaŃia sistemului de 

management al calităŃii 

4. Standardul SR EN ISO/TR 10013:2003 Linii directoare pentru 

documentaŃia sistemului de management al calităŃii 

5. Standardul SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea 

Sistemului de management al calităŃii şi/sau mediu 

6. Standardul SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu. 

Vocabular. 

7. Standardul SR EN ISO 14001:2006 Sisteme de management 

de mediu. SpecificaŃii şi ghid de utilizare 

8. Standardul SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management 

de mediu.Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici 

de aplicare 

9. OUG nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei de urgenŃă a guvernului nr. 79/2002 privind cdrul 

general de reglementare a comunicaŃiilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

10. Legea nr. 135/2007 pentru arhivarea documentelor în formă 

electronică 

11. Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaŃiilor din 

instituŃiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecŃia vieŃii private în sectorul comunicaŃiilor 

electronice cu modificările şi completările ulterioare 
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13. Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea ConvenŃiei Consiliului 

Europei privind criminalitatea informaticii adoptată la Budapesta 

la 23 noiembrie 2001 electronice cu modificările şi completările 

ulterioare 

14. Ordin 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinŃă 

pentru organizarea şi funcŃionarea Sistemului integrat de 

administrare şi control 

15.Hotărârea nr. 1228/2004 pentru aprobarea finanŃării unor 

cheltuieli privind exploatarea ReŃelei naŃionale de calculatoare în 

domeniul cercetării dezvoltării 

16. Ordin nr. 1430/2004 privind emiterea prin intermediul 

mijloacelor informatice a unor acte administrative electronice cu 

modificările şi completările ulterioare 

17. HG nr. 1362/2004 privind înfiinŃarea Centrului Informatic 

NaŃional al Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi 

operaŃionalizarea sistemului de administaŃie 

18. Ordin 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a 

funcŃionarilor publici 

19. HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei 

în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, refritoare la 

implementarea Sistemului Electronic NaŃional cu modificările şi 

completările ulterioare 

20. NORME din 17 mai 2003 de utilizare a sistemului electronic 
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de colectare a datelor statistice 

21. HOTĂRÂRE nr. 542/2003 pentru aprobarea Normelor de 

utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice şi 

aprobarea listei cercetărilor statistice incluse în sistemul 

electronic 

22. Legea nr. 202/2003 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de 

colectare a datelor statistice 

23. OG nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului 

electronic de colectare a datelor statistice cu modificările şi 

completările ulterioare 

24. Ordin nr. 52/2002 privind aprobarea cerinŃelor minime de 

securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal 

25. Legea nr. 213/2002 privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru 

combaterea pirateriei în domeniile audui şi video. 

26. OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaŃiilor cu modificările şi completările ulterioare 

27. OG nr. 34/2002 privind accesul la reŃelele de comunicaŃii 

electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea 

acestora cu modificările şi completările ulterioare 

28. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică 

29. Hg nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind 

semnătura electronică şi completările ulterioare 



383 
 

DIRECłIA APĂRARE, PROTECłIE CIVILĂ 

1.Legea nr. 48/2004 privind ProtecŃia Civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

2. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naŃionale şi a 

teritoriului pentru apărare cu modificările şi completările ulterioare 

3. OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul NaŃional de 

Manegement al SituaŃiilor de UrgenŃă cu modificările şi 

completările ulterioare 

4. Ordinul M.A.I. nr. 1259/10.04.2006 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi asigurarea activităŃii de 

înştiinŃare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaŃii de 

protecŃie civilă cu modificările şi completările ulterioare 

5. Legea nr. 448/2001 de aprobare a O.U.G. nr. 14/3.03.2000 

privind îmfiinŃarea formaŃiunilor de protecŃie civilă pentru 

intervenŃie de urgenŃă în caz de dezastre, cu completările 

ulterioare 

6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecŃia persoanelor cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

DIRECłIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII 

PUBLICE 

DIECłIA TRANSPORTURI, DRUMURI, SISTEMATIZAREA 

CIRCULAłIEI 

1.Legea nr. 52 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
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de construcŃii 

2. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în 

construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr. 33 din 27 mai 1994 privind expropierea pentru 

cauză de utilitate publică 

4. Legea nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile 

lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare 

5. OrdonanŃa nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul 

drumurilor cu modificările şi completările ulterioare 

6. HOTĂRÂREA nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii 

aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare 

7.ORDONANłA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind 

gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale cu modificările şi 

completările ulterioare 

8. HCGMB nr. 235 din 20 octombrie 2005 privind administrarea 

reŃelelor stradale principale şi a lucrărilor de artă din Municipiul 

Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare 

9. D.P.G. nr. 1296 din 28 august 2006 privind organizarea, 

funcŃionarea, componenŃa consiliului tehnico-economic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi prevederile metodologice de 

promovare a documentaŃiilor tehnico-economice în C.T.E.-P.M.B. 

cu modificările şi completările ulterioare 

10. ORDIN nr. 597 din 21 aprilie 2003 al MLPAT privind 

aprobarea Normelor pentru stabilirea condiŃiilor de obŃinere a 
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atestatului profesional de către conducătorii auto care efectueayă 

transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă 

autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de 

persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau 

dimensiuni de gabarit depăşite cu modificările şi completările 

ulterioare 

11. LEGE nr. 38 din 13 ianuarie 2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi 

completările ulterioare 

12. HOTĂRÂRE nr. 828 din 10 iulie 2003 pentru aplicarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de 

transport local de călători 

13. ORDIN nr. 3 din 7 ianuarie 2008 al minsitrului transporturilor 

pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a 

conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în 

regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea 

autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi 

14. ORDIN nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere cu modificările şi completările ulterioare 

15. ORDIN nr. 1.359 din 27 iulie 2004 al ministrului 

transporturilor, construcŃiilor şi turismului pentru modificarea 

Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate 

pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaŃional şi pentru 

transporturi publice de persoane în trafic internaŃional, aprobate 
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prin Ordinul ministrului transporturilorşi al ministrului turismului nr. 

254/85/1996, precum şi a Normelor metodologice privind 

clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate 

pentru transporturi publice de persoane prin srvicii regulate în 

trafic naŃional, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 

transporturilor şi locuinŃei nr. 458/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare 

16. HGCMB nr. 262 din 28 decembrie 2004 privind stabilirea 

culorii autovehiculelor în vederea eliberării autorizaŃiilor taxi 

permanente pe teritoriul Mun. Bucureşti 

17. ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 

privind transporturile rutiere cu modoficările şi completările 

ulterioare. 

18. Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciile de transport public 

local 

19. ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 195 din 12 decembrie 

2002 republicată privind circulaŃia pe drumurile publice cu 

modoficările şi completările ulterioare 

20. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Regulamentului de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice cu 

modoficările şi completările ulterioare 

21. HCGMB nr. 124 din 25 martie 2008 privind aprobarea 

satrategiei de parcare pe teritoriul mun. Bucureşti cu modoficările 

şi completările ulterioare 

22. HCGMB nr. 199 din 13 septembrie 2007 privind 
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înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea 

înmatriculării cu modoficările şi completările ulterioare 

23. HCGMB nr. 134 din 26 august 2004 privind circulaŃia 

autovehiculeloe destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Mun. 

Bucureşti cu modoficările şi completările ulterioare 

24. ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea 

normativului privind cosumul de combustibil şi ulei pentru 

automobile 

25. ORDIN nr. 458 din 27 martie 2002 al MLPT pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii 

a autobuzelor şi microbuzelor utilizatepentru transporturi publice 

de persoane prin servicii regulate în trafic naŃional cu modificările 

şi completările ulterioare 

26. Ordin nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea 

Regulamentului Cadru pentru efectuarea transportului public local 

şi a Caietului de Sarcini al serviciilor de transport public local 

27.Ordin nr. 206 din 29 octombrie 2007 pt. aprobarea 

Regulamentului Cadru de autorizare a a autorităŃilor de autorizare 

pentru serviciile de transport public local emis de A.N.R.S.C. 

28. Ordin nr. 207 din 29 octombrie 2007 pt. aprobarea 

Regulamentului Cadru de autorizare pentru serviciile de transport 

public local emis de A.N.R.S.C. 

29. Ordin nr. 243 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea 

normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 
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bunuri ori mărfuri în regim de taxi emis de A.N.R.S.C. cu 

modificările şi completările ulterioare 

30. Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 

31. Legea nr. 68 din 26 martie 2008 pentru aprobarea 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 153/2007 privind 

modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere 

32. HCGMB nr. 91 din 29 februarie 2008 privind numărul maxim 

de autorizaŃii a tarifului maximel de distanŃă şi a modelelor şi 

înscrisurilor specifice serviciului public de transport în regim de 

taxi cu modificările şi completările ulterioare 

33. HCGMB nr. 178 din 14 iulie 2008 privind aprobarea 

regulamentului cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de 

atribuire în gestiune delagată pentru organizarea şi executarea 

servicului public de transport local în regim de TAXI 

34. HCGMB nr. 259 din 29 mai 2008 privind modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HCGMB nr. 178/2008 privind 

aprobarea regulamentului cadru, a caietului de sarcini şi a 

contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea 

şi executarea servicului public de transport local în regim taxi 

35. HCGMB nr. 259 din 18 iulie 2009 pentru modificarea 

HCGMB nr. 91/2008 privind aprobarea numărului maxim de 

autorizaŃii a tarifului maximal de distanŃă şi a modelelor 
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înscrisurilor specifice servicului public de transport în regim de 

TAXI 

36. O.U. nr. 34/2010 din 12 aprilie 2010 privind măsuri pentru 

întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de 

mărfuri şi de persoane 

 

DIRECłIA UTILITĂłI PUBLICE 

1.Legea nr. 213/1998 Legea privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare 

2. Legea 51/2006 (actualizată) privind serviciile comunitare de 

utilităŃi publice, cu modificările şi completările ulterioare 

3. OrdonanŃa 13/2008 privind modificarea şi completarea Legii 

51/2006 şi a Legii servicului de alimentare cu apă şi canalizare 

nr. 241/2006 

4. Legea 325/2006 serviciul public de alimentare cu energie 

termică, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Ordin 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 

ajustare sau modificarea preŃurilor şi tarifelor locale pentru 

serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă 

centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare 

6. OrdonanŃa 36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de 

referinŃă pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme 

centralizate, cu modificările şi completările ulterioare 

7. Ordin Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul 

energiei, nr. 21/2006 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire 
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a preŃurilor locale de referinŃă şi a sumelor necesare pentru 

compensarea combustibilului folosit pentru enrgia termică 

furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi 

completările ulterioare 

8. HG 933//2004 privind contorizarea consumatorilor racordaŃi la 

sistemele publice centralizate de alimentare cu enegie termică, 

modificată de Hotărârea 609/2007 

9. Ordin Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

serviciile publice de gospodărie comunală 233/2004 pentru 

aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor 

racordaŃi la sistemele publice centralizate de alimentare cu 

energie termică, cu modificările şi completările ulterioare 

10. Ordin Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

serviciile publice de gospodărie comunală 91/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de 

alimentare cu energie termică 

11. Ordin Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

serviciile publice de gospodărie comunală 92/2007 pentru 

aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului public de 

alimentare cu energie termică 

12. Ordin Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

serviciile comunitare de utilităŃi publice 483/2008 privind 

aprobarea Contractului cadru de furinizare a energiei termice 

13. HG 246/2006 Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naŃionale 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităŃi 

publice 
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14. HG 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a 

României pentru perioada 2007-2020 

15. HG 462/2006 (republicată) pentru aprobarea programului 

,,Termoficare 2006-2015 căldură şi confort,, şi înfiinŃarea UnităŃii 

de management al proiectului 

16. Legea 52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privins autorizarea executării lucrărilor de construcŃii 

17. HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a 

lucrărilor de construcŃie şi instalaŃii aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare 

18. Legea 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările 

şi completările ulterioare 

19. HCGMB 40/2002 privind separarea consumurilor de apă 

rece, apă caldă şi căldură ale agenŃilor economici şi instituŃiilor 

publice care au branşamanete şi racorduri comune cu asociaŃiile 

locatarilor/proprietarilor 

20. HCGMB 41/2002 privind contorizarea vonsumurilor de apă 

rece, apă caldă menajeră şi căldură apartamentele din cadrul 

asociaŃiilor de locatari/asociaŃiilor de proprietari din Municipiul 

Bucureşti 

21. Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare 

22. Legea 114/1996 republicată privind locuinŃele, cu modificările 

şi completările ulterioare 

23. Legea 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, cu modificările şi 
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completările ulterioare 

24. HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari. 

25. O.U. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare 

26. HCGMB 104/2006 pentru modificarea HCGMB 126/2004 

privind ,,condiŃiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de pe 

teritoriul municipiului Bucureşti,, 

27. DPG 233/2002 privind măsurile necesare întocmirii şi urmăririi 

derulării Programului Coordonator Anual de execuŃie pentru 

lucrările tehnico-edilitare şi de drumuri pe teritoriul municipiului 

Bucureşti 

28. HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru 

execuŃia lucrărilor de construcŃii pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti 

29. HG 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferenta investiŃiilor publice 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii. 

30. Legea 571/2003 codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 

31. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, 

cu modificările şi completările ulterioare 

32. OrdonanŃa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 
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serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare 

33. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

34. Planul Local de AcŃiune pentru Mediu pentru regiunea 8 

Bucureşti-Ilfov 

35. HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General al municpiului Bucureşti, modificată cu HCGMB nr. 

251/2008 cu modificările şi completările ulterioare 

36. Ordinul nr. 110/2007 al AutorităŃii NaŃionale de 

Reglementare pentru serviciile comunitare de utilităŃi publice 

privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 

salubrizare a localităŃilor 

37. OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

38. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

1364/2006 privind aprobarea Planurilor Regionale de gestionarea 

deşeurilor 

39. Ordinul Ministerului Integrării Europene nr. 1499/2006 privind 

aprobarea Planurilor Regionale de gestionarea deşeurilor 

40. Legea nr. 215/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei nr. 21/2002 

privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale 

41. HG nr. 1470/2001 privind aprobarea Strategiei naŃionale a 

deşeurilor şi a Planului naŃional de gestionare a deşeurilor, cu 

modificările şi completările aduse de HG nr. 358/2007 

42. Legea nr. 465/2001 rectificată, pentru aprobarea OG nr. 
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16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile 

43. HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor cu modificările 

şi completările aduse de Hg nr. 268/2002 

44. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

incinerarea deşeurilor 

45. Legea nr. 24/2007 privind administrarea şi reglementarea 

spaŃiilor verzi din intravilanul localităŃilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

46. HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 

şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori 

47. HG nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a 

municipiului Bucureşti şi a unor localităŃi din sectorul agricol Ilfov 

48. OrdonanŃa nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre 

Ministrerul SănătăŃii şi autorităŃile administraŃiei publice locale în 

aplicarea reglemenatărilor din domeniul sănătăŃii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 

49. Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 

951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilor regionale şi judeŃene de gestionare a deşseurilor 

50. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor 

preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista 

naŃională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit şi 

deşeuri 

51.Ordinul Ministerului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru 
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aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, 

modificat de Ordinul Ministerului şi Gospodăririi Apelor nr. 

123/2005 

52.H.G. 352/2009 privind aprobarea planului de gestionare a 

deşeurilor în municipiul Bucureşti 

53. HCGMB nr. 133/26.08.2004 privind adoptarea măsurilor 

pentru realizarea acŃiunilor de efectuare şi păstrarea a curăŃeniei 

municipiului Bucureşti 

54. HCGMB nr. 146/2005 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare a serviciilor publice de salubrizare şi 

igienizare ale Municpiului Bucureşti 

55. HCGMB nr. 147/2005 Normele de salubritate şi igienizare ale 

Municpiului Bucureşti 

56. HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea selectivă a 

ambalajelor reciclabile şi refolosobile 

57. HCGMB nr. 149/2005 privind actualizarea tarifului pentru 

evacuarea deşeurilor menajere de la case individuale şi asociaŃii 

de locatari/proprietari actualizată de DPG nr. 1754/2007, privind 

actualizarea tarifului de prestaŃie pentru evacuarea deşeurilor 

menajere de la case individuale şi de la asociaŃii de 

locatari/proprieteri 

58. HCGMB nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de 

colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

59. HCGMB nr. 94/2007 privind modificarea şi completarea 

HCGMB nr. 6/2001 privind preluarea activităŃii de salubrizare în 

Municipiul Bucureşti de către Consiliile locale ale sectoarelor 
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60. D.P.G. nr. 406/2009 privind aprobarea ,,Programului de 

măsuri şi acŃiuni pentru gospodărirea şi înfrumuseŃarea 

Municipiului Bucureşti.HCGMB nr. 212/2000 privind protejarea 

prin împrejmuire a terenurilor virane de pe raza Municipiului 

Bucureşti 

61. DPG nr. 1320/2009 privind ,,Programul de măsuri şi acŃiuni 

pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiului 

Bucureşti iarna 2009-2010,, 

62. Ordinul Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

Serviciile publice de gospodărie comunală nr. 86/2007 pentru 

aprobarea regulamentului cadru al serviciului de iluminat public 

63. Ordinul Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

Serviciile publice de gospodărie comunală nr. 86/2007 pentru 

aprobarea N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de 

sarcini cadru al serviciului de iluminat public 

64. Ordinul Autoritatea NaŃională de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru 

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuire a energiei 

electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public 

65. Ordinul Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru 

serviciile publice de gospodărie comunală nr. 77/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a valorii activităŃii serviciului de iluminat public 

66. Ordinul Ministerului Industriei şi Resurselor-Autoritatea 

NaŃională de Reglementare în domeniul energiei nr. 35/2002 

pemtru aprobarea ,,Regulamentului de conducere şi organizare a 
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activităŃii de mentenanŃă,, 

67. Standardul român SR13433/1999 condiŃiile pentru iluminatul 

căilor de circulaŃie destinate traficului rutier, pietonal şi/sau 

cicliştilor, inclusiv zonelor de risc(intersecŃii, treceri la nivel cu o 

cale ferată sau o linie de tramvai) tunelurilor/pasajelor subterane 

rutiere şi podurilor; (exclusiv iluminatul parcărilor, drumurilor din 

incintele industriale şi proprietăŃi particulare) 

68. DPG nr. 499/1998 de ,,împuternicire a AdministraŃiei străzilor 

prin directorul unităŃii pentru obligaŃiile care revin PMB încheiat cu 

SC LUXTEN LIGHTING SA,, 

69. HG nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului-cadru a 

documentaŃiei tehnico-aconomice aferentă investiŃiilor publice 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 

70. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, 

cu modificările şi completările aduse de HG nr. 1303/2007 

71. Legea nr. 241/2006 ,,serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare,, cu modificările şi completările ulterioare 

72. Ordinul nr. 88/2007 AutorităŃii NaŃionale de Reglementare 

pentru serviciile publice de gospodărie comunală pentru 

aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare 

73. HCGMB 157/2005 privind Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 

din Mun. Bucureşti , cu modificările şi completările ulterioare 
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74. HCGMB 54/2002 privind predarea în exploatare la SC APA 

NOVA SA Bucureşti a reŃelelor publice de distribuŃie a apei 

potabile şi de canalizare necuprinse în Contractul de Concesiune 

realizate din fonduri publice ale municipalităŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

75. HCGMB 306/2002 privind aprobarea ,,Regulamentului privind 

instalarea capacelor gurilor de acces la reŃelele edlitare 

subterane şi a răsuflătoarelor de gaz şi a grătarelor gurilor de 

scurgere a apelor pluviale pe teritoriul mun. Bucureşti. 

76. HCGMB 23/1993 privind aprobarea ,,Normelor orientative 

pentru funcŃionarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 

în mun. Bucureşti. 

 

DIRECłIA AUTORIZAłII INFRASTRUCTURĂ 

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

construcŃii (cu modificările şi completările ulterioare) 

2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcŃii 

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarae teritoriului şi 

urbanismului cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea OUG 79/2002 privind 

cadrul general de reglementare a comunicaŃiilor cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. OG. Nr. 34/2002 privind accesul la reŃelele de comunicaŃii 

electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea 
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acestora cu modificările şi completările ulterioare 

6. HCLMB nr. 16/1994 privind aprobarea Normelor pentru 

avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuŃia lucrărilor tehnico-

edilitare de pe teritoriul mun. Bucureşti cu modificările şi 

completările ulterioare 

7. HCLMB nr. 3/1995 privind aprobarea Normelor de ocupare a 

terenurilor aparaŃinând domeniului public al mun. Bucureşti 

pentru executarea de lucrări tehnico*edilitare 

8. HCGMB nr. 62/1998 privind procedura de avizare şi autorizare 

a reŃelelor de transmisie date, care nu fac parte din sistemul de 

comunicaŃii ROMTELECOM 

9. HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea reŃelei stradale 

principale şi a lucrărilor de artă din mun.Bucureşti şi abrogarea 

HCGMB nr. 235/2005 cu modificările şi completările ulterioare 

10. HCGMB nr. 220/2001 privind instruirea taxei locale pentru 

ocuparea domeniului public şi privat al mun. Bucureşti cu reŃele şi 

cabluri inclusiv din fibră optică îngropate şi aeriene 

11. HCGMB nr. 27/2002 privind aprobarea schemei generale a 

reŃelei principale de fibră optică a mun. Bucureşti perntru 

transmisii de fluxuri informaŃionale cu modificările şi completările 

ulterioare 

12. HCGMB nr. 109/2004 privind aprobarea unor măsuri de 

protecŃie unor măsuri de protecŃie a mediului şi a infrastrcturii 

urbane în mun. Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare 

13. HCGMB nr. 126/2004 privind CondiŃiile de refacere a 

sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul mun. Bucureşti cu 
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modificările şi completările ulterioare 

14. HCGMB nr. 134/2004 privind circulaŃia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 5 tone în mun. Bucureşti cu 

modificările şi completările ulterioare 

15. HCGMB nr. 103/2006 privind corelarea lucrărilor de 

modernizare/reabilitare drumuri cu ridicarea la cotă a 

echipamentelor reŃelelor edilitare 

16. HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public 

a reŃelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente 

17. HCGMB privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale în mun. Bucureşti /pe an ; pentru anul 2010 HCGMB nr. 

405/2009 modificată prin HCGMB nr. 5/2010  

18. HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General modificată prin HCGMB nr. 251/2008 cu modificări şi 

completări 

19. HCGMB nr. 86/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenŃi studiului de fezabilitate pentru investiŃia 

,,ReŃea metropolitană de fibră optică a mun. Bucureşti pentru 

telecomunicaŃii – Netcity,, 

20. HCGMB nr. 108/2008 privind aprobarea contractului de 

concesiune de lucrări publice pentru obiectivul de investiŃii 

,,ReŃea metropolitană de fibră optică a mu. Bucureşti pentru 

telecomunicaŃii – Netcity,, 

21. HCGMB nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a 

echipamentelor şi reŃelelor de comunicaŃii electronice pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti 

22. HCGMB nr. 173/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a HCGMB  nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a 

echipamentelor şi reŃelelor de comunicaŃii electronice pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti 

23. DPG nr. 160/1999 privind executarea lucrărilor de avarie pe 

carosabilul şi trotuarul străzilor reabilitate în ultimii 2 ani  

24. DPG nr. 1609/2000 prin care autorizaŃiile de construire pentru 

lucrările tehnico-edilitare şi de drumuri se vor emite numei după 

prezentarea graficelor de execuŃie cu modificările şi completările 

ulterioare 

25. DPG nr. 1795/2000 privind refacerea pavajelor şi evacuarea 

utilajelor, materialelor şi deşeurilor 

26. DPG nr. 60/2001 în vederea asigurării unei mai bune 

desfăşurări a activităŃii tehnico-edilitare 

27. DPG nr. 2028/2001 prin care se aprobă execuŃia lucrărilor de 

branşamente la reŃelele de utilităŃi publice existente, în perioada 

sezonului rece 

28. DPG nr. 233/2002 privind măsurile necesare întocmirii şi 

urmăririi derulării programului coordonator anual de execuŃie 

pentru lucrările tehnico-edilitare şi de drumuri pe teritoriul 

municipiului Bucureşti 

29. DPG nr. 1068/2003 activitatea de exploatare, întreŃinere şi 

reabilitare a tronsonului din Şos. Mihai Bravu cuprins între Splaiul 

Unirii şi Bd. Basarabiei, în lungime de 3200 m, trece la 

AdministraŃia Străzilor 
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30. DPG nr. 1601/2006 privind completarea DPG 1609/2000 

31. SR 8591/1997 ReŃele edilitare subterane. CondiŃii de 

ampalasare 

32. DPG nr. 1296 din 28 august 2006 privind organizarea, 

funcŃionarea, competenŃa consiliului tehnico – economic al 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi prevederile metodologice de 

promovare a documentaŃiilor tehnico – economice în C.T.E. – 

P.M.B. cu modificările şi completările ulterioare 

 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE ŞI INVESTIłII 

DIRECłIA INVESTIłII 

1.Legea locuinŃei nr. 114 / 1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114 / 1996, 

modificată şi completată cu H.G. 366 / 2001, H.G.1278 / 2002, 

H.G. 950 / 2002, H.G. 400 / 2003 şi H.G 1097 / 008; 

3. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării construcŃiilor 

şi unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. Ordin al ministrului lucrărilor publice transporturilor şi 

locuinŃei nr. 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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6. HGR nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. HGR nr. 273 / 1994 privind regulamentul de recepŃie a 

lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. OUG nr. 123 / 2000 privind miodificarea Legii nr. 35 / 1994 

privind timbrul literar, teatral, muzical, folcloric şi al artelor, 

modificată şi completată cu Legea 121 / 2002; 

10. HGR nr. 28 / 2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al 

documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii metodologice de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii; 

11. Ordinul MDLPL nr. 863 / 2008 pentru aprobarea 

“InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28 / 

2008”, modificat şi completat de Ordin 276 / 2009; 

12. OG nr. 20 / 1994, republicată, privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente; 

13. H.G. nr. 1364 / 2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OG nr. 20 / 1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcŃiilor existente; 

 

DIRECłIA CULTURĂ, ÎNVĂłĂMÂNT, TURISM 

1. Ordinul nr. 4520 / 2004 pentru aprobarea Criteriilor de 
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performanŃă pe baza cărora se face evaluarea performanŃelor 

profesionale individuale ale funcŃionarilor publici pentru anul 2004 

2. Ordinul nr. 612 / 2005 al ministrului administraŃiei şi 

internelor privind atribuŃiile şi funcŃionarea Comisiei interimare 

pentru manageri publici, înfiinŃată în temeiul art. 21 alin (2) din 

OUG nr. 56 / 2004 privind crearea statutului special al 

funcŃionarului public denumit manager public, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 452 / 2004, cu modificările 

şi completările ulterioare 

3. Ordinul nr. 1012 / 2005 al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale 

a FuncŃionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului – cadru 

pentru organizarea examenului de promovare în clasă a 

funcŃionarilor publici, încadraŃi pe funcŃii publice cu nivel de studii 

inferior, care absolvesc o formă de învăŃământ superior de lungă 

durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea  

4. Ordinul nr. 9.055 / 2006 pentru stabilirea modalităŃii de 

acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanŃă 

pe baza cărora se face evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale funcŃionarilor publici pentru anul 2006 

5.Ordinul nr. 129 / 2000 privind formarea profesională a adulŃilor, 

*republicată*, cu modificările şi completările ulterioare 

6. Ordinul nr. 13012 / 2007 privind stabilirea modalităŃii de 

acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanŃă 

pe baza cărora se face evaluarea performanŃelor profesionale 

individuale ale funcŃionarilor publici pentru anul 2007 

7. Hotărârea de Guvern nr. 1173 / 2008 privind modificarea 
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şi completarea H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici 

8. Hotărârea de Guvern nr. 1066 / 2008 pentru aprobarea 

normelor privind formarea profesională a funcŃionarilor publici 

9. Hotărârea de Guvern nr. 611 / 2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

10.Hotărârea nr. 9 / 2009 privind organizarea şi funcŃionarea 

Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11 .Hotărârea nr. 1410 / 2009 privind reorganizarea unor instituŃii 

aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

NaŃional 

12. Legea nr. 356 / 2003 privind înfiinŃarea Institutului Cultural 

Român, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 1301 / 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului, modelului – cadru al caietului de obiective, 

modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi modelului 

– cadru recomandat pentru contractele de management, pentru 

instituŃiile publice de cultură 

14. Legea nr. 269 / 2009 pentru aprobarea OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 189 / 2008 privind managementul 

instituŃiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecŃiilor 

publice, bibliotecilor şi al asezămintelor culturale de drept public 

15. OrdonanŃa Guvernului nr. 21 / 2007 privind instituŃiile şi 
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companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităŃii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16. Legea nr. 353 / 2007 pentru aprobarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 21 / 2007 privind instituŃiile şi companiile de 

spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităŃii de 

impresariat artistic 

17. Legea nr. 334 / 2002 (republicată în anul 2004) – Legea 

bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 156 / 2009 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 

344 / 2002 

19. OrdonanŃa Guvernului nr. 26 / 2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002. 

20. Legea nr. 311 / 2003 – Legea muzeelor şi a colecŃiilor publice 

(republicată în anul 2006) 

21. Legea nr. 12 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

muzeelor şi a colecŃiilor publice nr. 311 / 2003 

22. Criteriile şi Normele din 5 februarie 2007 de acreditare a 

muzeelor şi a colecŃiilor publice – Ministerul Culturii şi Cultelor  

23. Ordinul nr. 2.057 / 2007 pentru aprobarea Criteriile şi 

normelor de acreditare a muzeelor şi a colecŃiilor publice – 

Ministerul Culturii şi Cultelor  

24. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 118 / 2006 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare 

25. Legea nr. 143 / 2007 pentru aprobarea OrdonanŃei de 
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UrgenŃă a Guvernului nr. 118 / 2006 

26. OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 65 / 2007 pentru modificarea şi 

completarea O.U.G. nr. 118 / 2006  

27. Legea nr. 357 / 2007 privind aprobarea OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 65 / 2007 pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 118 / 2006 

privind înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii 

aşezămintelor culturale 

28. Ordinul nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor – 

cadru de organizare şi funcŃionare a aşezămintelor culturale 

29. Legea nr. 120 / 2006 a monumentelor de for public  

30. Legea nr. 422 / 2001 (republicată în anul 2006) privind 

protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

31.Legea nr. 261 / 2009 privind aprobarea OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 214 / 2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50 / 1991  privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii 

32. Normele metodologice din 13 iunie 2003 de clasare şi 

evidenŃă a monumentelor istorice – Ministerul Culturii şi Cultelor  

33. Normele metodologice din 27 aprilie 2004 de semnalizare 

a monumentelor istorice – Ministerul Culturii şi Cultelor 

34. Legea nr. 454 2006 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice 

35. OrdonanŃa Guvernului nr. 21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice, cu modificările ulterioare 
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36. Norma metodologică din 10 / 12 / 2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, 

tehnic şi administrativ de specialitate din instituŃiile de spectacole 

sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază; 

37.Hotărârea Guvernului nr. 1672 / 2008 Normele metodologice 

privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de 

specialitate din instituŃiile de spectacole sau concerte în vederea 

stabilirii salariilor de bază; 

38. OrdonanŃa nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult cu venituri mici 

sau acordarea de indemnizaŃii unor ierarhi şi cadre din 

conducerea cultelor, cu modificările şi completările ulterioare 

39. Legea nr. 2 din 29 ianuarie 2001 privind aprobarea 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 92 / 2000 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 103 / 1992  privind dreptul 

exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult  

40. OrdonanŃa nr. 82  din 30 august 2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând  

cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 

completările ulterioare 

41. Legea nr. 125 din 18 martie 2002 pentru aprobarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme 

de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând  cultelor 

religioase recunoscute din România, cu modificările ulterioare 

42. Legea nr. 501 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 94 / 2000 privind 
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retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor 

religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare 

43. Hotărârea Guvernului nr. 1.470 din 12 decembrie 2002 

privind aprobarea Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor  OrdonanŃei Guvernului nr. 82 / 2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult 

aparŃinând  cultelor religioase recunoscute din România, cu 

modificările ulterioare 

44. Hotărârea Guvernului nr. 1.677 / 2008 pentru modificarea şi 

completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860 / 2006 

privind drepturile şi obligaŃiile personalului autorităŃilor şi 

instituŃiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităŃii, în 

interesul serviciului 

45. Hotărârea Guvernului nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 

privind 

drepturile şi obligaŃiile personalului autorităŃilor şi instituŃiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum 

şi în cazul deplasării, în cadrul localităŃii, în interesul serviciului, 

cu modificările şi completările ulterioare 

46. Legea nr. 8 / 1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe, cu modificările şi completările ulterioare 

47. Legea nr. 285 / 2004 pentru modificarea şi completarea 

Legea nr. 8/ 1996, cu modificările şi completările ulterioare 

48. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 123 / 2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 8/ 1996 privind dreptul de 
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autor şi drepturile conexe , cu modificările şi completările 

ulterioare 

49. Legea nr. 329 / 2006 privind aprobarea OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 123 / 2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 8 / 1996  privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, 

50. Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

51. Lege nr. 500 / 2002 privind finanŃele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare 

52. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind 

finanŃele publice locale, abrogată de Legea 273 / 2006 

53. Legea nr. 273 / 2006 privind finanŃele publice locale 

actualizată până în noiembrie 2009 

54. Hotărârea Guvernului nr. 442 / 1994 – republicată – privind 

finanŃarea instituŃiilor publice de cultură şi artă de importanŃă 

judeŃeană, ale municipiului Bucureşti şi locale (** republicată în 

M.Of nr. 40 / 1997**) 

55. OrdonanŃa Guvernului nr. 51 / 1998 privind îmbunătăŃirea 

sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

56. Legea nr. 199/2008 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 2 / 2008 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 51 / 1998  privind îmbunătăŃirea sistemului de 

finanŃare a programelor şi proiectelor culturale 



411 
 

57. OrdonanŃa nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 51 / 1998  privind îmbunătăŃirea 

sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

58. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 16 / 2009 pentru 

abrogarea anexei II din Lg. 305 / 2008 pentru modificarea 

OrdonanŃa Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociaŃii şi 

fundaŃii 

59. Legea nr. 246 / 2005 pentru aprobarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii 

60. OrdonanŃa Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociaŃii şi 

fundaŃii, cu modificările şi completările ulterioare 

61. Legea nr. 32 / 19.05.1994 privind sponsorizarea - cu 

modificările şi completările ulterioare 

62. Legea nr. 204 / 20.04.2001 privind aprobarea OG nr. 36 / 

30.01.1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32 / 

19.05.1994  privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare 

63. OrdonanŃa nr. 36 / 1998 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare 

64. Legea nr. 394 / 2006 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 

32 / 1994 privind sponsorizarea 

65. Legea nr. 213 / 17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare 

66. Legea nr. 241 din 6 iunie 2003 pentru modificarea anexei la 

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

67. Legea nr. 11 / 2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010  

68. Legea nr. 12 / 2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2010 

69.  Legea nr. 144 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 229 / 2008 

privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul 

administraŃiei publice 

70. Legea nr. 44 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2008 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

programării cheltuielilor publice 

71. OrdonanŃa Guvernului nr. 80 / 2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi 

instituŃii publice – actualizată până la data de 16.10.2006 

72. OrdonanŃa de urgenŃă nr. 11 / 2004 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare în cadrul administraŃiei publice centrale, 

cu modificările şi completările ulterioare 

73. Normele metodologice din 12 decembrie 2007 privind 

cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităŃile de 

percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenŃiere a sumelor 

rezultate din aplicarea acesteia 

74. Legea nr. 35 / 06.06.1994 privind timbrul literar, 

cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al 

arhitecturii şi de divertisment, *republicată* 

75. Ordinul MCC şi MFP nr. 2411 / 1963 / 2005 pentru 

completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind 

perceperea, încasarea, utilizarea, evidenŃa şi controlul destinaŃiei 
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sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, 

teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 

divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a 

opŃiunilor titularilor de drepturi de autor sau alte titularilor de 

drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor 

acestora, aprobate prin Ordinul MCC şi MFP nr. 2823 / 1566 / 

2003, cu modificările ulterioare 

76. Hotărârea Guvernului nr. 841 / 1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparŃinând 

instituŃiilor publice, cu modificările ulterioare 

77. Hotărârea Guvernului nr. 966 / 1998 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 841 / 1995  privind 

procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparŃinând instituŃiilor publice 

78. Hotărârea Guvernului nr. 411 / 2005 privind modificarea şi 

completarea HG nr. 461 / 2001  pentru aprobarea normelor de 

aplicare a OUG nr. 60 / 2001 privind achiziŃiile publice şi pentru 

modificarea art. 3 din HG nr. 841 / 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare 

79. Legea nr. 15/1994 (republicată) privind amortizarea 

capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

80. OrdonanŃa Guvernului nr. 5 / 2000 pentru completarea Legii 

nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare 

81. OrdonanŃa Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituŃiilor publice, 
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cu modificările şi completările ulterioare 

82. Legea nr. 1 2006 pentru modificarea şi completarea art. III 

din OG nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecŃionare a 

regimului achiziŃiilor publice, precum şi a regimului de valorificare 

a bunurilor scoase din funcŃiune, aparŃinând instituŃiilor publice 

83. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15 / 1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, modificată şi completată prin OG nr. 54 / 1997, cu 

modificările şi completările ulterioare 

84. Hotărârea Guvernului nr. 568/2000 pentru modificarea şi 

completarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15 / 

1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale 

şi necorporale, modificată şi completată prin HG nr. 909 / 1997 

85. Hotărârea Guvernului nr. 22/2003 pentru aprobarea unor 

dispoziŃii legale, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor metodologii contabile şi fiscale  

86. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcŃionare 

a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare 

87. Hotărârea Guvernului nr. 1496 / 2008 privind modificarea 

anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139 / 2004 pentru abrogarea 

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcŃionare 

a mijloacelor fixe 

88. Ordinul 3471 / 2008 pentru aprobarea Normele metodologice 

privind evaluarea şi amortizarea active fixe corporale aflate în 



415 
 

patrimoniul instituŃiilor publice 

89. Ordinul MCC nr. 2035 / 2000 privind aprobarea Normele 

metodologice pentru evidenŃa, gestiunea şi inventarierea 

bunurilor culturale deŃinute de muzee, colecŃii publice, case 

memoriale, centre de cultură şi alte unităŃi de profil, cu 

modificările şi completările ulterioare 

90. Ordinul nr. 2258 / 2006 pentru modificarea şi completarea 

Normele metodologice privind evidenŃa, gestiunea şi 

inventarierea bunurilor culturale deŃinute de muzee, colecŃii 

publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităŃi de profil, 

aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.035 / 2000 

91. Ordinul nr. 2371 / 2008 pentru modificarea şi completarea 

Normele metodologice pentru evidenŃa, gestiunea şi inventarierea 

bunurilor culturale deŃinute de muzee, colecŃii publice, case 

memoriale,centre de cultură şi alte unităŃi de profil, aprobate prin 

Ordinul ministrului culturii nr. 2.035 / 2000 

92. OrdonanŃa Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituŃiilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

93. OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 103 / 2007 pentru modificarea şi 

completarea O.G. nr. 81 / 28.08.2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituŃiilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

94. Normele metodologice din 4 februarie 2004 privind 

evidenŃa, gestiunea şi inventarierea bunurilor de decor, de 

recuzită, a costumelor, a păpuşilor / marionetelor, a 
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instrumentelor şi a stimelor din instituŃiile de spectacol 

95. Legea nr. 79 / 2008 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituŃiilor publice 

96. Normele metodologice din 25 noiembrie 2008 privind 

evaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituŃiilor publice 

97. OrdonanŃa Guvernului nr. 58 / 1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităŃii de turism în România, cu modificările şi 

completările ulterioare 

98. Legea nr. 84 / 24.07.1995 a învăŃământului (republicată, 

actualizată); cu modificările şi completările ulterioare 

99. Legea nr. 95 / 14.04.2006 privind reforma în domeniul 

sănătăŃii (actualizată); cu modificările şi completările ulterioare 

100. Lege nr. 69 / 28.04.2000 a educaŃiei fizice şi sportului 

(actualizată) ; cu modificările şi completările ulterioare 

101. Ordinul nr. 5574 / 02.12.2003 privind aprobarea 

metodologiei de evaluare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar 

în vederea acordării autorizaŃiei de încredere; 

102. Lege nr. 500 / 11.07.2002 privind finanŃele publice 

(actualizată) ; cu modificările şi completările ulterioare; 

103. Lege nr. 273 / 29.06.2006 privind finanŃele publice locale 

(actualizată) ; cu modificările şi completările ulterioare; 

104. Lege nr. 10 / 18.01.1995 privind calitatea în construcŃii 

(actualizată) ; cu modificările şi completările ulterioare; 

105. OrdonanŃa nr. 26 / 30.01.2000 cu privire la asociaŃii şi 
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fundaŃii(actualizată) ; cu modificările şi completările ulterioare; 

106. Lege nr. 69 / 2004, publicată în privind ratificarea 

Contractului de finanŃare dintre România, BEI şi Municipiul 

Bucureşti pentru finanŃarea proiectului “Reabilitarea Infrastructurii 

EducaŃionale în Bucureşti”; 

107. Amendament nr. 1/25.05.2006 la Contractul de finanŃare 

dintre România, BEI şi Municipiul Bucureşti pentru finanŃarea 

proiectului “Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în Bucureşti”, 

semnat la Bucureşti la 01.10.2003 şi Luxemburg la 07.10.2003; 

108. Hotărârea nr. 331/ 8.03.2007 pentru aprobarea 

Amendament nr. 1 convenit între Guvernul României, BEI şi 

Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg, la 

19.05.2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31.05.2006 la Contractul de 

finanŃare dintre România, BEI şi Municipiul Bucureşti pentru 

finanŃarea proiectului “Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în 

Bucureşti” semnat la Bucureşti la 01.10.2003 şi Luxemburg la 

07.10.2003; 

109. Amendament nr. 2/07.07.2007 la Contractul de finanŃare 

dintre România, BEI şi Municipiul Bucureşti pentru finanŃarea 

proiectului "Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în Bucureşti", 

semnat la Bucureşti la 01.10.2003 şi Luxemburg la 07.10.2003; 

110. Hotărârea nr. 1365/12.11.2007 pentru aprobarea 

Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, BEI şi 

Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg, la 

22.06.2007 şi la Bucureşti la 07 şi 16.07.2007 la Contractul de 

finanŃare dintre România, BEI şi Municipiul Bucureşti pentru 
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finanŃarea proiectului "Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în 

Bucureşti" semnat la Bucureşti la 01.10.2003 şi Luxemburg la 

07.10.2003; 

111. Acord de împrumut subsidiar nr. 306/06.06.2004 încheiat 

între Ministerul FinanŃelor Publice şi Municipiul Bucureşti, referitor 

la proiectul “Reabilitarea  Infrastructurii EducaŃionale în 

Bucureşti". 

 

DIRECłIA MANAGEMENT PROGRAME Şl URMĂRIRE 

CREDITE 

1 Planul National de Dezvoltare 2007-2013 

2. Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă 

3. Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR) şi 

Ghidurile Solicitantului pentru Axele 1,2,3 şi 5 

4. Programul OperaŃional Sectorial Creşterea 

CompetitivităŃii Economice (POS CCE) şi Ghidul Solicitantului 

pentru Axa 3 

5. Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative (PODCA) şi Ghidurile Solicitantului pentru Axele 

1 şi 2 

6. Legea 339 din 03/12/2007 privind promovarea aplicării 

strategiilor de management de proiect la nivelul unităŃilor 

administrativ-teritoriale judeŃene si locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

7. Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională 

în România, cu modificările şi completările ulterioare 
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8. H.G. 457/2008 privind cadrul instituŃional de coordonare şi 

gestionare a instrumentelor structurale 

9. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin 

programele operaŃionale, cu modificările aduse prin HG 491/2008 

10. O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul 

ConvergenŃă, cu modificările şi completările ulterioare 

11. Ordinul ministrului FinanŃelor Publice nr. 2548/25 august 

2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru Obiectivul ConvergenŃă, cu modificările 

aduse prin Ordinul 12/2010 

12. O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea 

fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare 

aferente utilizate necorespunzător (aprobată prin Legea nr. 529 

din 11/12/2003), cu modificările şi completările ulterioare 

13.  HG nr. 1306 din 24/10/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 

privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 

fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător 

14. OUG nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 

94/1992 privind organizarea şi funcŃionarea CurŃii de Conturi, 

aprobată prin Legea nr. 200/2005 
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15. O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naŃionale 

în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137 din 

17/05/2007 

16. Ordinul nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiŃiilor în 

turism din cadrul Programului operaŃional regional 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare 

17. Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanŃele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare  

18. Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanŃele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare  

19. Hotărârea nr. 28 din 09/01/2008 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 

20. Ordinul nr. 863 din 02/07/2008 pentru aprobarea 

"InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 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 investiŃii”, cu modificările şi completările 

aduse prin ordinul 276 / 2009 

21. Hotărârea nr. 9/10.01.2007, privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, 

cu modificările şi completările ulterioare.Norme şi proceduri 
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privind autorizarea contractării sau garantării de finanŃări 

rambursabile de către unităŃile administrativ-teritoriale; 

22. Hotărârea nr. 145 din 13 februarie 2008 pentru modificarea 

şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale 

23. O.U.G nr.64/27.06.2007, privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare 

24. Hotărârea nr. 1470 / 06.12.2007, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG.64 / 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare 

25.Ordinul 1059 / 07.04.2008, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, 

cu modificările şi completările ulterioare 

26.HG 534 / 2007, privind înfiinŃarea, atribuŃiile, competenŃele şi 

modul de funcŃionare ale Comitetului Interministerial de FinanŃări, 

GaranŃii şi Asigurări şi reglementarea operaŃiunilor de finanŃare, 

garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a 

României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu 

modificările şi completările ulterioare 

27.Hotărârea 111 2007, privind aprobarea Normei pentru analiza 

şi avizarea solicitărilor de stat sau de acordare de 

subîmprumuturi de către Ministerul Economiei şi FinanŃelor (cod 

ISO NI – CST – 10 – I / 0) 
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DIRECłIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

SERVICIULCONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

1 Legea finanŃelor publice locale 273/2006; cu modificările şi 

completările ulterioare 

2. OrdonanŃa 119/1999 privind controlul intern şi controlul 

financiar preventive; cu modificările şi completările ulterioare 

3.Ordin 1792/2002 privind normele metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor 

instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi raportarea 

angajamentelor bugetare legale; cu modificările şi completările 

ulterioare 

4.OMF 522/2003 - Ordin al Ministrului FinanŃelor pt.aprobarea 

normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventive 

5.Ordin 547/2009 pt.modificarea şi completarea normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea şi ordonanŃarea 

cheltuielilor 

 

DIRECłIA FINANCIAR CONTABILITATE 

1.Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 

2.Legea contabilităŃii (Legea nr. 82/1991), cu modificările şi 

completările ulterioare 

3.OrdonanŃa nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern 

şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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4.OrdonanŃa nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităŃile şi instituŃiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare 

5.Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi 

obligaŃii ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările şi 

completările ulterioare   

6. Legea – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice 

7.Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, moficiată şi completată cu 

modificările şi completările ulterioare 

8.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi plata 

cheltuielilor instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi 

completările ulterioare 

9.Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acŃiunilor 

şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor 

pentru efectuarea de plăŃi în avans din fondurile publice cu 

modificările şi completările ulterioare 

10.Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului 

operaŃiunilor de casă ale unităŃilor socialiste 

11.Legea bugetului de stat - anual cu rectificările ulterioare 

12.Ordin nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
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contabilităŃii instituŃiilor publice, Planul de conturi pentru instituŃiile 

publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare 

13. Hotărârea nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru 

aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcŃionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările 

ulterioare  

14.Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare 

15.Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările 

ulterioare . 

16.OrdonanŃa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de 

perfecŃionare a regimului achiziŃiilor publice, precum şi a 

regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcŃiune, 

aparŃinând instituŃiilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

17.Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparŃinând 

instituŃiilor publice cu modificările şi completările ulterioare 

18.OrdonanŃa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituŃiilor publice 

cu modificările şi completările ulterioare 

19.Ordin nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
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20.OrdonanŃa nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcŃiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităŃilor administrativ-teritoriale 

21. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare 

22. OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare 

23. OrdonanŃa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea 

obligaŃiilor de plată ale instituŃiilor publice, stabilite prin titluri 

executorii cu modificările şi completările ulterioare 

24. Ordin nr. 3.512/2008 privind documentele financiar - 

contabile 

25. Legea nr. 69 din 26 martie 2004 privind ratificarea 

Contractului de finanŃare dintre România şi Banca Europeană de 

InvestiŃii şi Municipiul Bucureşti pentru finanŃarea Proiectului 

privind reabilitarea infrastructurii educaŃionale în Bucureşti, 

semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 

octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare 

26. Hotărârea 171 din 18/07/2002 privind aprobarea contractării 

unui împrumut extern pentru finanŃarea obiectivului de investiŃii 

"Reabilitarea Infrastructurii EducaŃionale în Municipiul Bucureşti" 

cu modificările şi completările ulterioare 

27. Legea nr. 56 din 17 martie 2005 privind aprobarea 

Contractului de finanŃare dintre România şi Banca Europeană de 

InvestiŃii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în 
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domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucureşti la 

15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004 cu modificările 

şi completările ulterioare 

28. OrdonanŃa de urgenŃă nr. 64/2007   privind datoria publică 

cu modificările şi completările ulterioare 

29.OrdonanŃa de urgenŃă nr. 44 din 26 mai 2005 privind 

emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de 

valoare denominate în EUR cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

DIRECłIA VENITURI 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare. 

2. H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a Legii nr. 571 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3. OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4. H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a O.G. nr. 92 privind Codul de Procedură Fiscală. 

5.Codul de procedură civilă / 09.09.1865, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicat. 

6. OrdonanŃa nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

7.Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei actualizată. 

8. OrdonanŃa nr.5 / 2001 privind procedura somaŃiei de plată, cu 
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modificările şi completările ulterioare. 

9. Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, rectificare Anexa 6. 

12. OrdonanŃa nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcŃiilor existente, republicată în temeiul 

art. II din Lg. nr. 195 / 2007, OU nr. 62 / 2003 aprobată prin Lg. 

nr. 504 / 2003, OU nr. 14 / 2006 aprobată cu modificări prin legea 

nr. 128 / 2006. 

13. Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată. 

14. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, din 

OU nr. 30 / 2000 art. 2, OU nr. 206 / 2000 art. 2, Lg. nr. 241 / 

2003 art. 1, H nr. 210 / 2010 art. 4. 

15. Legea nr. 252 / 2003 privind registrul unic de control. 

16. Ordinul ministrului administraŃiei publice şi al ministrului 

finanŃelor publice nr. 384/13.11.2003 privind aprobarea 

formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale 

şi a altor venituri ale bugetelor locale. 

17. Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr. 1.528 / 

05.12.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 
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stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale 

bugetelor locale. 

18. Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 1954/16.12.2005 

art. 7 pentru aprobarea ClasificaŃiei Indicatorilor privind finanŃele 

publice. 

19. Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 119 / 1999 privind auditul public intern 

şi controlul financiar preventiv. 

20. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 522/11.08.2003 

pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv 

21. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

DIRECłIA BUGET 

1.Legea finanŃelor publice locale 273/29.06.2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2. Legile bugetare anuale, 

3. Legea contabilităŃii 82/24.12.1991 republicată. 

4. Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare din H nr. 210 

/ 2010 art. 4, Lg. nr. 47 / 2004 art. 1, Lg. nr. 241 / 2003 art. 1, OU 

nr. 206 / 2000 art2, OU nr. 30 / 2000 art. 2. 

5. Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fondurile publice,  
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6. Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii 

publice, raŃionalizarea cheltuielilor publice, susŃinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordului – cadru cu Comisia Europeană şi 

FMI, modificat art. 42 prin Lg. nr. 65 / 31.03.2010. 

7. Legea 269/2009 privind managementul instituŃiilor de 

spectacole, muzeelor, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de 

drept public. 

7. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea 128/2009 privind modificarea şi completarea OrdonanŃei 

Guvernului nr. 82 / 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase 

recunoscute în România. 

9. Legea 137/2007 privind procedurile naŃionale în domeniul 

ajutorului de stat.  

10. Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naŃionale şi a 

teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările 

ulterioare din art. nr. 57, art. nr. 58, art. nr. 68 prin Lg. 329 / 2009. 

11. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.48/2005 pentru 

reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi 

cheltuielile de personal în sectorul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare din art. 10 prin O nr. 28 / 2006. 

12. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

13. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.81/2003 privind 
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reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe cu modificările şi 

completările ulterioare. 

14. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.114/2009 privind 

unele măsuri financiar – bugetare. 

15. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.36/2006 privind 

instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru energia termică 

furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi 

completările ulterioare prin Lg. nr. 381 / 2006 art.1. 

16. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de 

Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare prin O nr. 12 / 

2010 art.17, art. 19, O nr. 17 /2009 art.1, OU nr. 162 / 2008 art. 

25. 

17. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 34/2009 privind 

rectificarea bugetului pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 

financiar – fiscale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare prin Rectificare nr. 34 / 2009, OU nr. 90 / 2009 art. 6, 

OU nr. 111 / 2009 art. 1. 

18. OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

19. Hotărârea Guvernului 28/2008 privind conŃinutul cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice. 



431 
 

20. Hotărârea Guvernului 2139/2004 privind aprobarea 

Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcŃionare 

a mijloacelor fixe 

21. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice 1954/2005 privind 

aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare din art.1 prin H 

nr.1496/2008. 

22. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice 1917/2005 privind 

organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

23. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice 166/2006 privind 

raportările cheltuielilor de personal. 

24. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice 2941/2009 privind 

raportarea situaŃiilor financiare lunare. 

25.Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, 

ordonanŃarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor publice, precum si 

organizarea, evidenŃa şi raportarea angajamentelor bugetare si 

legale, cu modificările şi completările ulterioare din OG 

nr.547/2009 art.1, OG nr.3421/2008 art.2. 

26. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

privind aprobarea bugetului, proiectelor de investiŃii, alte hotărâri 

privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, 

27. Alte acte normative specifice , în legătură cu elaborarea, 

aprobarea, execuŃia şi raportarea bugetelor locale. 
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DIRECłIA TEHNICĂ Şl ADMINISTRATIVĂ 

1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea 

de garanŃii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

organizaŃiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare 

2. HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe 

cu modificările şi completările ulterioare 

3. PrescripŃiile tehnice ISCIR 

4. Legea 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate cu 

modificările şi completările ulterioare 

5. Regulamentul (CE) nr.213/2008 Comisiei Europene din 28 

noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului nr.2195 / 2002 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind achiziŃiile publice 

(CPV) 

6. Ordin 1792/2002 privind angajarea, lichidarea şi 

ordonantarea instituŃiilor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata 

cheltuielilor instituŃiilor publice, precum şi organizarea, evidenŃa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

DIRECłIA GENERALĂ ACHIZIłII 

DIRECłIA PROCEDURI ACHIZIłII 

1. OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
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contractelor de concesiune de servicii (cu modificările şi 

completările ulterioare) 

2. H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii (cu modificările şi completările ulterioare) 

3. Lege nr. 337/2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii 

4. H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică prin mijloace electronice din OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (cu modificările şi 

completările ulterioare) 

5.  O.U.G.nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor 

prcedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 

achiziŃie publică (cu modificările şi completările ulterioare) 

 

DIRECłIA CONTRACTE 

1. H.G. nr. 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spaŃii 

cu destinaŃia de cabinete medicale (cu modificările şi completările 

ulterioare) 
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2.H.C.G.M.B.nr.187/14.10.2004 privind concesionarea, fără 

licitaŃie publică, a unor spaŃii cu destinaŃia de cabinete medicale 

(cu modificările şi completările ulterioare) 

3.O.G.nr.124/29.08.1998 privind organizarea şi funcŃionarea 

cabinetelor medicale (cu modificările şi completările ulterioare) 

4.O.U.G.nr.83/19.06.2000 privind organizarea şi funcŃionarea 

cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe 

actului medical (cu modificările şi completările ulterioare) 

5. O.U.G.nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spaŃiilor proprietate 

privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale cu 

destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se 

desfăşoară activităŃi conexe actului medical. 

6. Legea nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare 

(cu modificările şi completările ulterioare) 

7. H.C.G.M.B.nr.211/30.08.2006 privind aprobarea metodologiei 

de evaluare a terenurilor aparŃinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Bucureşti şi a documentaŃiei cadru de elaborare a 

ofertelor pentru procedurile de concesionare (cu modificările şi 

completările ulterioare) 

8. H.C.G.M.B.nr.32/20.02.2007 privind reglementarea 

raporturilor contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti (cu modificările şi completările ulterioare) 
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9. DPG nr.766/11.07.2002 privind contractele de închiriere, 

asociere/colaborare care au ca obiect spaŃiile cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă (cu modificările şi completările ulterioare)  

10.O.U.G. nr.149/14.11.2002 privind unele măsuri pentru 

finalizarea construcŃiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 

1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002 (cu modificările 

şi completările ulterioare)  

11.H.C.G.M.B. nr.76/02.04.2003 privind modificarea Hotărârii 

nr.11/23.01.2003 privind stabilirea datelor scadente a taxei de 

concesionare   a terenurilor prevăzute în contractele încheiate de 

C.G.M.B. 

12.H.C.G.M.B. nr.77/02.04.2003 privind modificarea H.C.G.M.B. 

nr.32/06.02.2003. 

13.H.C.G.M.B.nr.203/05.08.1999 privind aprobarea vânzării cotei 

părŃi indivize din terenurile blocurilor finalizate prin asociere. 

 

DIRECłIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ 

DIRECłIA URBANISM 

1. Legea nr.50/1991 actualizată şi republicată privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

2. OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 214/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii. 

3. LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea OrdonanŃei 

de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcŃii. 

4. Legea nr. 350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 289/2006 modificare şi completare la Legea 

nr.350/2001. 

6. HCGMB nr.269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic 

General modificată prin HCGMB nr.251/2008 cu modificări şi 

completări. 

7. HGR nr. 525/1996 actualizat pentru aprobarea regulamentului 

general de urbanism, 

8. Legea nr.422/18.07.2001- legea privind protejarea 

monumentelor, republicată. 

9. Legea nr. 33/27.05.1994 privind exproprierea pentru cauza 

de utilitate publică. 

10. Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările 

ulterioare. 

11. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăŃii 

şi justiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

12. Legea nr. 114/11.10.1996 legea locuinŃei, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

13.0UG nr. 40/10.07.1997 pentru modificarea Legii 114/1997 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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14.H.G.R. nr. 853/26.11.1998 privind constituirea şi gestionarea 

băncii de date cuprinzând lucrările publice şi construcŃiile. 

15. Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecŃia civilă a cetăŃenilor, 

republicată cu modificările şi completările din OU nr.70/2009. 

16. Legea nr. 146/24.07.1997 privind taxele juridice de timbru cu 

modificările şi completările ulterioare. 

17. Legea nr.18/1991-legea fondului funciar republicată, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

18.HGR nr.834/14.12.1991-privind stabilirea şi evaluarea unor 

terenuri deŃinute de societăŃi comerciale cu capital de stat cu  

modificările şi completările ulterioare.  

19.Legea nr. 1 /11.01. 2000- legea reconstituirii dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

20. Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcŃii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

21. Legea nr. 184/12.04.2001 privind organizarea şi executarea 

profesiei de arhitect, republicată cu modificările din Lg.184/2001, 

22. Legea nr. 392/10.07.2001 actualizată privind obiecŃiunile şi 

contestaŃiile, cu modificările şi completările din O nr.39/2003. 

23.0.G. nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora.  

24. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinŃei nr. 668/26.04.2002 privind participarea Inspectoratului 

de Stat în ConstrucŃii la recepŃia lucrărilor de construcŃii finanŃate 

prin bugetul M.L.P.T.L.  
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25.HCLMB nr. 16/1994 cu privire la modalitatea de autorizare a 

reŃelelor edilitare pe teritoriul municipiului Bucureşti. 

26. DispoziŃia Primarului General nr. 433 / 1996 cu privire la 

Întocmirea şi avizarea DocumentaŃiei de Precoordonare ReŃele 

aferentă Planurilor Urbanistice 

27.Ordinul M.L.P.T.L nr. 21/N/2000 pentru aprobarea 

Regulamentelor locale de urbanism. 

28. Legea nr. 10/2001 privind retrocedare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

29.HCGMB nr. 194/2004 - stabilire limite intravilan. 30.HCGMB 

nr. 169/2004 - Proiect "Zone centrale şi de interes din municipiul 

Bucureşti. 

31 .ORDIN nr. 860/26.09.2002 - emitere acord de mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

32.HCGMB nr. 66/2006 - privind asigurarea numărului minim de 

locuri de parcare pentru noile construcŃii şi amenajări autorizate 

pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a prospectelor necesare unei 

corecte funcŃionari a arterelor de circulaŃie pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti. 

33. LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaŃiilor verzi din zonele urbane, republicată. 

34. ORDONANłA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

35. ORDONANłA DE URGENłĂ nr. 10 din 25 februarie 2009 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din OrdonanŃa 
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Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

36. Legea nr. 242 din 23 iunie 2009 privirea probarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul. 

 

DIRECłIA PATRIMONIU 

1. Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri deŃinute de societăŃile comerciale cu 

capital de stat cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Criteriile nr. 2665/1992 privind stabilirea şi evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul societăŃilor comerciale cu capital 

de stat cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaŃiei juridice a 

unor imobile cu destinaŃia de locuinŃă trecute în proprietatea 

statului cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităŃii imobiliare cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 

112/1995 pentru reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile cu 

destinaŃia de locuinŃe, trecute în proprietatea statului, republicată; 

6. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
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alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeŃelor; 

8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; 

10.OrdonanŃa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea 

eliberării certificatelor şi adeverinŃelor de către autorităŃile publice 

centrale şi locale cu modificările şi completările ulterioare; 

11. OrdonanŃa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri cu modificările şi completările ulterioare. 

12.Hotărârea Guvernului nr. 1096/2002 privind trecerea 

imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare 

de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea 

Ministerului SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al municipiului 

Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti; 

13. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăŃii şi 

justuiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi 

completările ulterioare;  

14 Ordinul ministrului economiei şi finanŃelor nr. 428/2007 

pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din 

domeniul public alvetatului; 
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15 Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2861/2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

16. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar cu modificările şi 

completările ulterioare; 

17. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică 

18. Hotărârea Guvernului nr.583/1994 de aprobare a 

Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru 

efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităŃii 

publice pentru lucrări de interes naŃional sau de interes local; 

19. Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor 

de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

20. Norme Metodologice din 8 aprilie 2009 de aplicare a Legii 

nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 

construcŃie de drumuri de interes naŃional, judeŃean şi local; 

21. Hotărârea Guvernului nr.521/1997 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind finanŃarea lucrărilor de cadastru 

de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date 

urbane cu modificările şi completările ulterioare; 

22. Ordinul Ministrului AdministraŃiei Publice nr. 534/2001 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea 

cadastrului general cu modificările şi completările ulterioare; 

23. H.C.G.M.B. nr.31/2003, aprobarea Regulamentului privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri şi atribuirea numerelor 
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poştale de imobile din Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

24. Ordinul Directorului General al AgenŃiei NaŃionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind conŃinutul şi modul de 

întocmire a documentaŃiilor cadastrale în vederea înscrierii în 

cartea funciară cu modificările si completările ulterioare; 

25. Ordinul MIRA nr.564/2008, privind aprobarea 

Regulamentului de funcŃionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeŃene respectiv a Municipiului Bucureşti; 

26 Decretul Consiliului de Stat nr.284/1979, privind delimitarea 

sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

27.Legea nr.169/1997, privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 18/1991, privind fondul funciar, completată şi modificată de 

Legea 247/2005; 

28.Legea 550/2002, privind vânzarea spatiilor comerciale 

proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, 

aflate în administrarea consiliilor judeŃene sau a consiliilor locale, 

precum şi a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de 

interes local, completata si modificata de Legea 306/2003, Legea 

312/2005, Legea 331/2004, Legea 558/2004 si OUG. 21/2003; 

29.Legea nr.98/2004, pentru modificarea O.G. nr.20/1998, 

privind activitatea de metrologie; 

30.HGR nr.193/2002, privind organizarea şi funcŃionarea Biroului 

Român de Metrologie Legală, completată şi modificată ulterior;  
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31. Hotărârea Guvernului nr. 113/1992 privind stabilirea unor 

măsuri pentru defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, 

oraşelor sau, după caz, al judeŃelor a bunurilor si valorilor de 

interes local din domeniul public şi privat al statului, precum şi 

trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeŃene 

a regiilor autonome şi societăŃilor comerciale cu capital integral 

de stat, care prestează servicii publice. 

 

DIRECłIA SPAłIU LOCATIV Şl CU ALTĂ DESTINAłIE 

1. LEGE nr. 114/1996 privind locuinŃele, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare 

2. HOTĂRÂRE nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru legea 114/1996 

3. LEGE nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare 

4. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată în 2004,cu 

modificările si completările ulterioare 

5. HCGMB nr. 330/2009 privind repartizarea locuinŃelor 

achiziŃionate din fonduri proprii ale municipiului Bucureşti 

modificată prin HCGMB nr. 13/2010 

6.HCGMB nr.42/2003 privind regulamentul de repartizare a 

locuinŃelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii din 

fondul locativ de stat 

7. HCGMB nr. 18/2007 privind achiziŃionarea de imobile cu 

destinaŃia de locuinŃe de la persoane fizice sau juridice modificată 

prin HCGMB nr. 380/2007 
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DIRECłIA DE MEDIU 

1.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adminstrarea 

spaŃiilor verzi din zonele urbane republicată 

2.Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice ptr. 

elaborarea Registrului spaŃiilor verzi 

3.Legea nr. 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările 

ulterioare. 

4.DispoziŃia Primarului General al Municipiului Bucureşti, nr. 

667/02.05.2006 privind organizarea şi funcŃionarea UnităŃii de 

Implementare a Proiectului ISPA "Reabilitarea si Modernizarea 

StaŃiei de Epurare a Municipiului Bucureşti" 

5.Legea nr.462/2002 de aprobare a OG nr.50/2000 privind 

măsurile de colaborarea între Min. SănătăŃii şi autorităŃile adm 

publice locale în aplicarea reglementărilor din dom. sănătăŃii 

publice| 

6.Legea nr.655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind 

protecŃia atmosferei. 

7.Ordinul MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea metodologiei 

de gestionarea şi furnizarea informaŃiei de mediu, deŃinută de 

autorităŃile publice de protecŃia mediului 

8.Legea nr.107/1996 - Legea apelor modificată cu legea 

310/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

9 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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10. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiŃiile 

de descărcare ăn mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi 

completările ulterioare. 

11. HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe 

care trebuie sa le îndeplinească apele de suprafaŃa utilizate 

pentru potabilizare cu modificările si completările ulterioare. 

12.OG nr.592/2002 pentru aprobarea normativului privind 

stabilirea valorilor limita, a val. prag si a criteriilor si metodelor de 

evaluare a dioxidului de sulf, de azot si a oxizilor de azot, pulberi 

in suspensie pb, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in 

aerul înconjurător, 

13. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanŃelor şi 

preparatelor chimice periculoase cu modificările şi completările 

ulterioare. 

14. OM nr 536/1997 privind normele de igienă şi unele 

recomandări privind mediul de viaŃă al populaŃiei 

15.HGR nr.674/2007 care modifică HGR nr. 321/2005 privind 

evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, care transpune în 

legislaŃia naŃională Directiva 49END (zgomot) 

16 Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 

1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind Analizarea şi 

Evaluarea HarŃilor Strategice de Zgomot 

17.Ordinul Ministerului Mediului nr. 152/2008 pentru aprobarea 

Ghidului privind Adoptarea valorilor limita si a modului de aplicare 

a acestora atunci cand se elaborează Planuri de AcŃiune 
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18.Ordinul Ministerului Mediului nr. 1026/2009 pentru 

aprobarea CondiŃiilor de Elaborare a Raportului de Mediu, 

Raportului privind Impactului asupra Mediului, BilanŃului de 

Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de securitate si 

Studiului de Evaluare adecvat 

19.HGR nr.1076/2004 privind procedura de realizarea a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe 

20. HCGMB nr. 304/2009 privind normele de protecŃia 

spaŃiilor verzi de pe teritoriul Municipiului bucureşti 

21.HCGMB nr. 347/2008 privind aprobarea Planului Integrat de 

Gestiunea CalităŃii Aerului 

22.HCGMB nr.113/1998 privind administrarea spatiilor verzi ş 

aliniamentelor stadale aferente străzilor de pe teritoriul Primăriilor 

de sector 1-6 

23.HCGMB nr. 133/2004 privind adoptarea măsurilor pentru 

realizarea acŃiunilor de efectuare şi păstrarea a curăŃeniei în MB 

24.HCGMB nr. 148/2005 privind colectarea selectiv a 

ambalajelor reciclabile şi refolosibile 

25.HCGMB nr. 114/2004 privind interzicerea circulaŃiei 

vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din municipiul 

Bucureşti  

26.STAS 6156-86 privind ProtecŃia zgomotului în construcŃii civile 

şi social culturale 

27. STAS 10009-88 privind acustica urbană -limite admisibile ale 

nivelului de zgomot. 
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28. STAS 6161/1-89 privind Măsurarea nivelului de zgomot în 

construcŃii civile 

29. STAS 6161/1-82 privind determinarea nivelului de zgomot în 

localităŃile urbane 

30. STAS 3049-88 privind Apa potabilă - Determinarea 

conŃinutului de cloruri 

31. STAS 6364-78 privind Apa potabilă - Determinarea clorului 

rezidual 

32. STAS 6323-88 privind Apa potabilă - Determinarea turbiditatii 

33.SREN 27888 Calitatea apei- Determinarea conductivităŃii 

electrice 

34.ISO 10523 Calitatea apei - Dterminarea PH-ului 

35. Standardul SR EN lSO-14001:20b5 - Sisteme de 

management de mediu. SpecificaŃii şi ghid de utlizare. 

36.Ordinul MMGA nr. 678/30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului 

privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot 

pentru zgomotul produs de activităŃile din zonele industriale, de 

traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor 

modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi 

completările ulterioare 

37.Standardul SR ISO 1996-1 Caracterizarea ăi măsurarea 

zgomotului din mediul înconjurator Partea 1: Mărimi şi procedee 

de bază  

38.Standardul SR ISO 1996-2 Caracterizarea şi măsurarea 

zgomotului din mediul înconjurator Partea 2: ObŃinerea de date 

corespunzătoare pentru utilizarea terenurilor 
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39.Standardul SR ISO 8297 Determinarea nivelurilor de putere 

acustică ale instalaŃiilor cu multe surse pentru valuarea nivelurilor 

de presiune acustică din mediul înconjurător 

40.Standardul SR EN ISO 3744 Determinarea nivelurilor de 

putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea 

acustică - Metoda tehnică în condiŃii apropiate de cele ale unui 

câmp liber deasupra unui plan reflectant 

41 Standardul SR EN ISO 3746 Determinarea nivelurilor de 

putere acustica ale surselor de zgomot utilizând presiunea 

acustică - Metoda de control care utilizează o suprafaŃă de 

măsurare înconjuratoare, deasupra unui plan reflectant 

42.Standardul SR ISO 9613-2 Acustica - Atenuarea sunetului 

propagate în aer liber, partea a doua: Metoda generala de calcul 

43. Normativ 02.07.2007 privind stabilirea indicilor de calitate a 

aerului în vederea facilitării informării publicului 

44. Normativ 25.06.2002 privind stabilirea valorilor limită, a 

valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului 

de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în 

suspensie  

[PM ( 10)şi PM (2,5)],plumbului,benzenului, monoxidului de 

carbon şi ozonului în aerul înconjurător, cu modificările si 

completările ulterioare. 

45.HGR nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la 

informaŃia privind mediu cu modificările si completările ulterioare. 
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DIRECłIA AFACERI EXTERNE Şl PROTOCOL 

1.H.G. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaŃii ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, cu modificările şi completările 

ulterioare,cu.rn0dificările şi completările ulterioare. 

2.Legea 273/2006 privind-FinanŃeJe Publice Locale cu 

modificările şi completările ulterioare; cu modificăriie şi 

completările ulterioare. 

3. OUG 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

bugetar; 

4.OrdonanŃa 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităŃile şi instituŃiile publice; cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5.DPG nr. 1078 din data de 31.07.2007 privind deplasările în 

străinătate ale membrilor delegaŃiilor din aparatul propriu de 

specialitate al PMB şi membrii CGMB; 

 

DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

1.Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2.Ordinul nr. 136/1976 privind aprobarea metodologiei de 

întocmire şi completare, păstrarea şi evidenŃă a carnetului de 

munxcă; 

3.O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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4.H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităŃii si sanatatii in munca nr. 

319/2006; 

5.LEGE nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de 

management de proiect la nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale 

judeŃene si locale; 

6.H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a . funcŃionarilor publici; 

7.OrdonanŃa nr. 129/2000 privind formarea profesională a 

adulŃilor, republicată; 

8.Ordinul MIRA şi ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea 

termenelor şi a formatului standard de transmiterea a datelor şi 

informaŃiilor privind Planul anual de perfecŃionare profesională şi 

fondurile alocate în scopul instruirii funcŃionarilor publici 

9.Ordinul ANFP nr.1233/2009 privind stabilirea domeniilor 

prioritare în care se organizează programe de formare pentru 

funcŃionarii publici care ocupă funcŃii publice generale de 

conducere şi execuŃie, precum şi funcŃii publice specifice 

asimilate acestora 

10.Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 84/2001 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11.O.G.nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte 

concedii ale preşedinŃilor şi vicepreşedinŃilor consiliilor judeŃene 
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precum şi ale primarilor şi viceprimarilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 

12. Legea nr. 371/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea PoliŃiei Comunitare, cu modificările şi completările 

ulterioare cu modificările şi completările ulterioare; 

13.H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcŃionarilor 

publici cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 

modificările si completările ulterioare cu modificările şi 

completările ulterioare;  

15.H.G. nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei Comunitare;  

16 OrdonanŃa de urgenŃă nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind 

susŃinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi 

completările ulterioare;  

17.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă, 

18.Ordinul ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice.  

19.H.G. nr. 1344 din 13.11.2007 privind organizarea şi 

funcŃionarea comisiilor de disciplină cu modificările şi completările 

ulterioare. 

20.HG nr.1682/2008, hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr.148/2005 privind susŃinerea familiei în 
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vederea creşterii copilului, cu modificările si completările 

ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 

21.Legea nr.258/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale 

22.O.U.G.114/2009 privind unele măsuri financiar bugetare 

23.Ordin 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului cadru 

pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 

clasă a funcŃionarilor publici 

24 OrdonanŃa de urgenŃă nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la 

rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale cu modificările şi completările ulterioare. 

25.Hotărârea nr.553 din 6 mai 2009 privind stabilirea unor 

măsuri cu privire la evidenŃa funcŃiilor publice şi a funcŃionarilor 

publici; 

26.Ordinul nr.1355 din 20 iulie 2009 pentru aprobarea 

InstrucŃiunilor de completare a formatelor-standard şi de 

transmitere a datelor şi informaŃiilor cu privire la evidenŃa funcŃiilor 

publice şi a funcŃionarilor publici. 

27. Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea 

unor autorităŃi şi instituŃii publice, raŃionalizarea cheltuielilor 

publice, susŃinerea mediului de afaceri şi 

28 Hotărârea nr. 1.301 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si desfăşurare a concursului 

de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-
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cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 

activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru 

contractele de management, pentru instituŃiile publice de cultură 

29. OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 1/2010 privind unele măsuri de 

reîncadrare în funcŃii a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 

domeniul bugetar. 

30.Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi 

asigurărilor sociale 

31. Hotărârea nr.51 din 20 ianuarie 2010 pentru modificarea 

Horărârii Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi 

funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

32.H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcŃionare 

a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective cu 

modificările şi completările ulterioare. 

33.Ordinul ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului 

standard, a termenelor şi modalităŃii de transmitere a datelor 

privind comisiile paritare şi acordurile colective 

34.H.G.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăŃii lucrătorilor 

cu modificările şi completările ulterioare. 

35.O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 

perioadele cu temperaturi 

extreme pentru protecŃia persoanelor încadrate în muncă 

36.O.U.G. nr.96/2003 privind protecŃia maternităŃii la locurile de 

muncă cu modificările şi completările ulterioare. 
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37 Ordin ANFP nr.8720 din 25 august 2008 privind delegarea 

competentei de a 

organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcŃii 

publice de conducere  

38. Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

39 Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 

191/2002, cu modificările şi completările ulterioare  

40.Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea O.G. nr.155/2001  

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân 

41. Legea muzeelor şi colecŃiilor pudice nr.311/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

42. Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare. 

43. O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităŃii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare  

44. O.G. nr. 21/2007 privind instituŃiile si companiile de 

spectacole sau concerte,.precum şi desfăşurarea activităŃii de 

impresariat artistic cu modificările şi completările ulterioare  

45. O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor de 

spectacole sau concerte,muzeelor şi colecŃiilor publice, 

bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu 

modificările şi completările ulterioare.  
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46. O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri económico-financiare la 

nivelul unor operatori economici cu modificările şi completările 

ulterioare 

47. Ordinul nr. 2089/2010 pentru aprobarea condiŃiilor, criteriilor 

şi procedurii de aplicare a prevederilor pct. VII lit. B din anexa nr. 

II/4.7 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a 

personalului plătit din fonduri publice; 

48. Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

49.O.G. nr. 42/2004 privind orgarüzarea activităŃii veterinare. 

50. Legea nr. 205/2004 privind protecŃia animalelor, modificată şi 

completată prin Legea nr.92/2008;         

51. Legea serviciilor comunitare de utilităŃi publice 

nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DIRECłIA AUDIT 

1.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările 

si completările ulterioare 

2.Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr. 38/2003 pentru 

aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităŃii de 

audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare 

3.OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 37/2004, actualizată pentru 

modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern; 

4.ORDIN nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi exercitarea activităŃii de consiliere desfăşurate de 

către auditorii interni din cadrul entităŃilor publice; 
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5. ORDIN nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului 

privind conduita etica a auditorului intern     

6. ORDONANłA nr. 119 din 31 august 1999, republicată, 

actualizată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 

cu modificările şi completările ulterioare 

7.ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005, actualizat, pentru aprobarea 

Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităŃile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificările si 

completările ulterioare 

8.ORDIN nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile; 

9.ORDIN nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10 ORDIN nr. 547 din 20 martie 2009 MFP pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor instituŃiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenŃa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor 

publice nr. 1.792/2002; 

11.Legea 500/2002 privind finanŃele publice locale; 

12. Legea nr. 273*2006 actualizată privind finanŃele publice 

locale; 

13. Legea nr. 81/1991 republicată legea ContabilităŃii. 

14. Legea 273/2003, actualizată, privind Codul fiscal. 
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DIRECłIA INSPECłIE ŞI CONTROL GENERAL 

1. Legea nr. 50/1991 -.privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcŃii , cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 180/2002 privind aprobarea OrdonanŃei nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. H.C.G.M.B. nr. 3/1995 privind aprobarea Normelor pentru 

ocuparea temporara a terenurilor aparŃinând domeniului public al 

Municipiului Bucureşti pentru executarea de lucrări tehnico-

edilitare 

4.H.C.G.M.B. nr. 16/1994 privind aprobarea Normelor pentru 

avizarea, autorizarea, coordonarea si execuŃia lucrărilor tehnico-

edilitare de pe teritoriul Municipiului Bucureşti cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5.HCGMB nr. 147/2005 privind. Normele de salubritate şi 

normele de igienizare ale Municipiului Bucureşti cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. HCGMB nr. 57/1996 privind aplicarea de sancŃiuni pentru 

afisajui ilegal cu modificările şi completările ulterioare; 

7.HCGMB nr. 360/2001 privind modificarea cuantumurlui 

amenzilor prevăzute de unele hotariri ale CGMB cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8.HCGMB nr. 109/2004 privind aprobarea unor masuri de 

protecŃie a mediului si a infrastructurii urbane in Municipiul 

Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare; 
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9.HCGMB nr. 133/2004 privind adoptarea masurilor pentru 

realizarea acŃiunilor de efectuare si păstrare a curăŃeniei in 

Municipiul Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare; 

10.HCGMB nr. 134/2004 privind circulaŃia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totala 

maxima autorizata mai mare de 5t in Municipiul Bucureşti cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

12.HGR nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepŃie a lucrărilor de connstrucŃii şi instalaŃiile aferente acestora 

cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaŃiei împotriva 

unor activităŃi comerciale ilicite cu modificările şi completările 

ulterioare;    

14. Legea nr. 31/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 

15.Legea nr. 61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16.OrdonanŃa nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime si 

maxime ale amenzilor contravenŃionale stabilite prin acte 

normative aflate în vigoare la 01.06.1994 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

17.Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparŃinând domeniului public 
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sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ - teritoriale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

18.Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare; 

19.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control; 

20.Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaŃiei juridice a 

unor immobile cu destinaŃia de locuinŃe, trecute in proprietatea 

statului cu modificările şi completările ulterioare; 

21.Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 

1989 cu modificările şi completările ulterioare; 

22.O.U.G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe cu modificările şi 

completările ulterioare; 

23.Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaŃa  

24.HCGMB nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a 

Municipiului Bucureşti şi a unor localităŃi din Sectorul Agricol Ilfov 

25.DPG nr. 888/2001 privind situaŃia spaŃiilor cu altă destinaŃie 

26.HCGMB nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.GM.B. 

nr.82/2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

27..HCGMB nr 215/2006 privind reglementarea raporturilor 

contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de 
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locuinŃă aflate în administrarea CGMB cu modificările şi 

completările ulterioare; 

28. HCGMB nr. 212/2000 privind protejarea prin ămprejmuire a 

terenurilor virane de pe raza Municipiului Bucureşti; 

29.HCGMB nr. 234/2000 privind normele de organizare şi 

efectuare a transportului rutier public urban de personae prin 

servicii regulate cu autobuze şi microbuze pe teritoriul Municipilui 

Bucureşti 

30.HCGMB nr.216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe 

teritoriul Municipilui Bucureşti; 

31.HCGMB nr.304/2009 privind aprobarea normelor de protecŃie 

a spaŃiilor verzi de pe teritoriului Municipiului Bucureşti 

32. HCGMB nr.156/2001 privind aprobarea normelor privind 

desfăşurarea transportului în comun în mijloacelor de transport 

ale RATB şi modul de sancŃionare a abaterilor săvârşite cu 

modificările şi completările ulterioare 

33.HCGMB nr.40/2002 privind separarea consumurilor de apă 

rece, apă caldă şi căldură ale agenŃilor economici şi instituŃiilor 

publice care au branşamente şi racorduri commune cu asociaŃiile 

de locatari/proprietari 

34.HCGMB nr.169/2003 privind stabilirea numărului maxim de 

autorizaŃii şi a condiŃiilor necesare pentru asigurarea continuităŃii 

serviciilor de transport în regim de taxi pe teritoriul Municipilui 

Bucureşti 

35.HCGMB nr.114/2004 privind interzicerea circulaŃiei vehiculelor 

în parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti 
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36.HCGMB nr.118/2004 privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele staradale 

37.HCGMB nr.126/2004 privind conndiŃiile de refacere a 

sistemului rutier şi pietonal de pe teritoriul Municipilui Budureşti 

38. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

cu modificăril şi completările ulterioare 

39.HCGMB nr.205/2009 privind aprobarea brevetului verde 

pentru execuŃia lucrărilor de construcŃii pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti  

40. Legea nr. 2/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

61/1991, republicată pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice 

41.ORDIN nr. 163/2007 pentru aprobarea-Normelor Generale 

pentru Apărarea contra incendiilor; 

42. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 

43. Legea nr. 230/2007 privind organizarea şi funcŃionarea 

asociaŃiei de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

44.HCGMB nr. 103/2006 privind corelarea lucrărilor de 

modernizare/reabilitare drumuri cu ridicarea la cotă a 

echipamentelor reŃelelor edilitare  

45.HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea echipamentelor 

tehnico-edilitare pe domeniul public a reŃelelor tehnico-edilitare şi 

a echipamentelor tehnice aferente 

46.HCGMB nr. 32/2007 privind reglementarea raporturilor 

contractuale privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de 
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locuinŃă aflate în administrarea CGMB precum şi abrogarea 

H.C.G.M.B. nr. 215/2006 şi H.C.G.M.B. nr. 248/2006 

47.Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

48.Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

49.HCGMB nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi 

circulaŃiei vehicolelor cu tracŃiune animală pe drumurile publice 

din Municipiul Bucureşti , cu modificările şi completările ulterioare; 

50.HCGMB nr. 66/2006 privind aprobarea normelor privind 

asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile 

construcŃii şi amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului 

Bucureşti şi a prospectelor necesare unei corecte funcŃionări a 

arterelor de circulaŃie 

51.HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-

Cadru, a Caietului de Sarcini şi a Contractului de Atribuire în 

Gestiune Delegtă pentru organizarea şi executarea serviciului 

public de transport local în regim de TAXI, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

52. HGR nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea 

condiŃiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenŃilor; 

53.HGR nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităŃilor de 

alimentaŃie publică neincluse în structurile de primire turistice 

54.HGR 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului 

de producător, cu modificările şi completările ulterioare;  
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55.HGR nr. 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor 

hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei 

comerciale în pieŃele agroalimentar, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

56.HGR nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse 

şi servicii de piaŃă în unele zone publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

57.HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea activităŃii de 

comercializare pe principalele reŃele stradale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

58.HCGMB nr. 9/1996 privind aprobarea "Regulamentului pentru 

organizarea şi funcŃionarea cimitirelor şi crematoriilor umane; 

59. HCGMB nr. 200/2005 privind organizarea şi desfăşurarea 

jocurilor de artificii în Municipiul Bucureşti, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

60.HCGMB nr. 243/2005 privind păstrarea curăŃeniei municipiului 

Bucureşti de către posesorii de animale de companie, cu 

modificările şi completările ulterioare; . 

61.0UG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale 

reciclabile cu modificările şi completările ulterioare; 

62. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice 

cu modificările şi completările ulterioare 

63.Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor 

cu modificările şi completările ulterioare 
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64.Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaŃiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

DIRECłIA JURIDICĂ 

1.CODUL CIVIL 

2.CODUL DE PROCEDURA CIVILA  

3 CODUL COMERCIAL 

4. LEGEA nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

5.LEGEA nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia cu modificările din H nr.210/2010, 

Lg.nr.47/2004, Lg.nr.241/2003, OU nr.206/2000, OU nr.30/2000; 

6.LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor 

şi unele măsuripentru realizarea locuinŃelor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

7.LEGEA nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

8.LEGEA nr 112/1995 pentru reglementarea situaŃiei juridice a 

unor imobile cu destinaŃia de locuinŃe, trecute în proprietatea 

statului cu modificările din Legea nr.422/2001, O.U.G 

nr.228/2000;  

9.LEGEA nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările din  
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H nr.210/2010, Lg.nr.47/2004, Lg.nr.241/2003, OU nr.206/2000, 

OU nr.30/2000;  

10. LEGEA nr. 85/2006 privind insolvenŃa, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

11 ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

12. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 250/2007 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945-22 decembrie.  

13 HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 71/03.10.2007 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006. 

14.Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăŃii şi 

justuiŃiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

15. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaŃilor verzi din intravilanul localităŃilor, republicată. 

16. OronanŃa de UrgenŃă nr.81/2007 pentru accelerarea 

procesului de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor 

preluate în mod abuziv, cu Rectificare  nr.81/2007. 

17.Legea nr.48/2004 privind aprobarea O.U.G.nr. 184/2002 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
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6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a O.U.G. 

nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 

aparŃinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.501/2002. 

18. OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 40/1999, privind protecŃia 

chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile de destinaŃia de 

locuinŃe (cu modificările şi completările ulterioare aduse de : 

Rectificarea nr.40/199, Legea nr.241/2001, Legea nr.493/2002, 

O.U.G. nr.68/2006, Hotărârea nr.310/2007), cu modificările şi 

completările ulterioare. 

19.Hotărârea nr.1011/1996 pentru modificarea şi completarea 

H.G. nr.20/1996 pentru stabilirea normelor metodologice privind 

aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaŃiei 

juridice a unor imobile cu destinaŃia de locuinŃe, trecute în 

proprietatea statului. 

20.Hotărârea nr.11/29.01.1997 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 

112/1995 pentru reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile cu 

destinaŃia de locuinŃe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin 

H.G. nr.20/1996. 

21.Hotărârea nr.632/1996 pentru modificarea şi completarea 

articolului 8 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 

112/1995 pentru reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile cu 

destinaŃia de locuinŃe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin 

H.G. nr.20/1996. 
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22.Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

23.H.G. nr.71/2007 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. 

nr.34/2006;  

 

DIRECłIA DE IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE 

1.Legea. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în 

România, modificată şi completată cu O.U.G nr.111/2004; 

2.Legea. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de 

management de proiect la nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale 

judeŃene şi locale, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 35/2009 

şi Legea 260/2009; 

3.Hotărârea de Guvern nr. 1115/2004 privind elaborarea în 

parteneriat a Planului NaŃional de Dezvoltare; 

4.Hotărârea de Guvern nr. 764/2007 pentru aprobarea 

constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare 

şi a Regulamentului - cadru de organizare şi funcŃionare a 

acestora, modificată şi completată cu H.G. 1383-2008 

5.DispoziŃia Primarului General nr. 223/16.02.2009 de numire a 

comisiei de lucru pentru elaborarea planurilor strategice de 

dezvoltare a municipiului Bucureşti. 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului 

Bucureşti să negocieze, şi să semneze, în condiŃiile legii, un 

Contract de Cooperare între Municipiul Bucureşti şi S.C. Nova 

Imobiliare S.R.L., pentru dezvoltarea şi operarea unui 

centru comercial 

 

 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 economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, cooperare şi 

asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) 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 Se aprobă încheierea Contractului de Cooperare 

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Nova Imobiliare S.R.L. pentru 

realizarea de lucrări publice generale aferente centrului comercial 

„Colosseum", în vecinătatea Şos. Chitila, în urma căreia 
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municipalitatea va beneficia de edificarea unei grădiniŃe pentru 

copii şi a unui aşezământ pentru asistenŃa şi îngrijirea 

persoanelor vârstnice, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze, în condiŃiile legii, contractul de cooperare 

dintre Municipiul Bucureşti şi S.C. Nova Imobiliare S.R.L.. 

 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 

30.06.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

 

Bucureşti,30.06.2010 

Nr. 105 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art.4 din hotărârea C.G.M.B. nr.28/2010 

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică "PenetraŃie Bulevardul Timişoara" 

 

 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, Sistematizarea CirculaŃiei. 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei transporturi şi 

infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 

198/2u04 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie 

de drumuri de interes naŃional, judeŃean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) 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.l Articolul 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr.28/2010 privind 

declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică "PenetraŃie Bulevardul Timişoara", se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 4 Suma prevăzută se virează de expropriator în termen de 9 

luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului 

pentru lucrarea de utilitate publică „” PenetraŃie Bulevardul 

Timişoaara” în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul 

procedurilor de expropriere, în condiŃiile legii”. 

 Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/2010 

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 

30.06.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

Bucureşti, 30.06.2010 

Nr. 106 
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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/2009 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren în suprafaŃă de 

4000 mp., pentru înfiinŃarea unui cimitir turcesc şi abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr 416/2008 

 

 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 - 

DirecŃia Administrare Patrimoniu, DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală şi al AdministraŃiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei de 

ecologie şi protecŃia mediului, raportul Comisiei economică, 

buget, finanŃe, raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport 

şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Munitipiului Bucureşti; 

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

art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

comple'.ările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.l Articolul 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/2009 privind 

atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren în suprafaŃă de 4000 

mp., pentru înfiinŃarea unui cimitir turcesc şi abrogarea Hotărârii 

CGMB nr. 416/2008, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosinŃă jratuită în favoarea 

Uniunii Democrate Turce din România, Filiala Bucureşti şi a 

Uniunii Democratice a Tătarilor Turco - Musulmanilor din 

România, a terenului de 4000 mp situat în comuna Domneşti, 

JudeŃul Ilfov 

(2) Terenul se identifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre." 

 Art.ll Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/2009 se 

modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.lll Predarea - primirea terenului prevăzut la art. I se va 

face de către AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, pe 

bază de proces -verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

138/2009 rămân neschimbate. 

 Art.V DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Genera! al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului Genereral al Municipiului Bucureşti din data de 

30.06.2010. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Bucureşti, 30.06.2010 
Nr. 107 

 
 

 


