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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului AsistenŃă 

Tehnică a Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al 

Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9; 

 În temeiul art. 81 alin. (2) litera a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege domnul consilier Bâldea Ioan în funcŃia de 

preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de 3 luni, până la data de 

30.09.2010.  
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 Art. 2. Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se 

vor face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 116 

Data: 17.06.2010
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor anuale de execuŃie şi situaŃiilor 

financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 

6 şi Raportul de Specialitate al DirecŃiei Economice. 

 łinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

FinanŃele Publice Locale. 

 Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 

Local Sector 6. 

 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) şi alin. 4 

din Legea nr. 215 privind administraŃia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1: Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

local pe anul 2009, conform Anexelor nr. 12 şi 13. 

 Art. 2: Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii pe anul 2009, conform Anexelor nr. 9 şi 11. 
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 Art. 3: Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

instituŃiilor şi activităŃilor publice finanŃate integral din venituri 

proprii pe anul 2009, conform Anexelor nr. 8 şi 10. 

 Art. 4: Se aprobă contul anual de execuŃie al bugetului 

împrumuturilor externe şi interne pe anul 2009, conform Anexei 

nr. 16. 

 Art. 5: Se aprobă contul anual de execuŃie al veniturilor şi 

cheltuielilor evidenŃiate în afara bugetului local pe anul 2009, 

conform Anexelor nr. 19 şi 20. 

 Art. 6: Se aprobă contul anual de execuŃie al fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2009, conform Anexelor nr. 17 şi 

18. 

 Art. 7: Se aprobă situaŃiile financiare anuale ale Consiliului 

Local Sector 6 pe anul 2009, conform Anexei nr. 1a , “BilanŃul 

încheiat la 31.12.2009”. 

 Art. 8: Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Economică, 

ordonatorii secundari şi ordonatorii terŃiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 117 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii „Centru Social cu cele două componente – 

Centru de Zi pentru Persoanele Vârstnice şi Adăpost de Noapte 

pentru Persoanele Adulte situat în Calea Plevnei nr. 234,  

Sector 6, Bucureşti” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 

6/2005 privind înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 În temeiul prevederilor: 

 - Legii nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă 

socială; 

 - O.M.M.S.S.F. nr. 246/2006 privind aprobarea 

Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de 

îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele 

rezidenŃiale pentru persoanele vârstnice; 
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 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul cu art. 81 alin. (2) lit. i) şi art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică pentru 

obiectivul de investiŃii “Centru Social cu cele două componente – 

Centru de Zi pentru Persoanele Vârstnice şi Adăpost de Noapte 

pentru Persoanele Adulte situat în Calea Plevnei nr. 234, Sector 

6, Bucureşti”, conform Anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 118 

Data: 17.06.2010 
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CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU 

PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 

PENTRU PERSOANELE ADULTE DIN STR. PLEVNEI NR. 234, 

SECTOR 6, BUCUREŞTI 

 

                                 ANEXĂ 

                                  la H.C.L.S. 6 nr. 118/17.06.2010 

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                               Ioana Mihaela Neacşu 

 

DOCUMENTAłIE TEHNICO-ECONOMICĂ 

 

CENTRU SOCIAL 

AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE 

VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 

DE NOAPTE PENTRU PERSOANELE ADULTE 

DIN STR. PLEVNEI NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 

 

BENEFICIAR: 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI, SECTOR 6, BUCUREŞTI 

 

ELABORATOR: 

S.C. E-ACHIZIłII CONSULTANłĂ ONLINE S.R.L. 

 

- Mai 2010 - 
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BORDEROU DE PIESE 

 

CAPITOLUL A: Piese scrise 

 

(1) Date generale: 

 

1. Denumirea obiectivului de investiŃii; 

2. Amplasamentul; 

3. Titularul investiŃiei; 

4. Beneficiarul investiŃiei; 

5. Elaboratorul studiului. 

 

(2) InformaŃii generale privind proiectul 

 

1. SituaŃia actuală 

 

2. Descrierea investiŃiei - descrierea constructivă, funcŃională şi 

tehnologică 

3. Date tehnice ale investiŃiei: 

a) zona şi amplasamentul; 

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 

c) situaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, 

reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; 

d) caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul 

obiectivului de investiŃii. 

e) impactul asupra mediului; 
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4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de 

realizare a investiŃiei. 

(3) Costurile estimative ale investiŃiei 

 

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a 

investiŃiei. 

 

(4) Sursele de finanŃare a investiŃiei 

 

(5) Estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea 

investiŃiei 

 

(6) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 

 

1. valoarea totală; 

2. eşalonarea investiŃiei; 

3. durata de realizare; 

4. capacităŃi; 

 

(8) Avize şi acorduri de principiu 

 

CAPITOLUL B: Piese desenate: 

 

(1) SituaŃia propusă 

1. Încadrare în oraş – planşa nr. 01 
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2. Încadrare în P.U.G. – planşa nr. 02 

3. Plan de situaŃie – planşa nr. 03 

4. Plan parter – planşa nr. 04 

5. Plan etaj – planşa nr. 05 

6. Plan subsol  – planşa nr. 06 

7. Plan acoperiş  – planşa nr. 07 

8. FaŃada principală – Str. Plevnei– planşa nr. 08 

9. FaŃada – Str. Fluviului  – planşa nr. 09 

10.  FaŃada către lot  – planşa nr. 10 

11.  FaŃada către limita de proprietate  – planşa nr. 11 

12.  SecŃiune longitudinală – planşa nr. 12 

13.  SecŃiune transversală  – planşa nr. 13 

 

(2) SituaŃia existentă 

1. Încadrare în oraş – planşa nr. 01 E 

2. Încadrare în P.U.G. – planşa nr. 02 E 

3. Plan de situaŃie existent  – planşa nr. 03 E 

4. Releveu situaŃia existentă – planşa nr. 04 E 

5. Releveu situaŃia existentă faŃada principală – planşa nr. 05 E 

6. Releveu situaŃia existentă faŃada str. Fluviului – planşa nr. 06 E 

7. Releveu situaŃia existentă faŃada către lot – planşa nr. 07 E 

8. Releveu situaŃia existentă faŃada către limita de proprietate – 

planşa nr. 08 E 

9. Releveu situaŃia existentă secŃiunea longitudinală – planşa nr. 09 E 

10. Releveu situaŃia existentă secŃiunea transversală – planşa nr. 10 E 

11. Analiza situaŃiei existente – studiu de imagine  – planşa nr. 11 E 
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CAPITOLUL A: Piese scrise 

(1) Date generale: 

 

1. Denumirea obiectivului de investiŃii: 

Centru social – amenajare centru de zi pentru persoanele 

vârstnice şi adăpost de noapte pentru persoanele adulte din str. 

Plevnei, nr. 234, sector 6, Bucureşti 

 

2. Amplasamentul: 

Str. Plevnei, nr. 234, sector 6, Bucureşti 

 

3. Titularul investiŃiei: 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

sector 6, Bucureşti 

 

 4. Beneficiarul investiŃiei 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, 

sector 6, Bucureşti 

 

 5. Elaboratorul studiului. 

S.C. E-Achizitii ConsultanŃă Online S.R.L. 

Str. Drumul Timonierului, nr. 8, bl. 111A, sc.B, ap.95 , sector 6, 

Bucureşti 

(2) InformaŃii generale privind proiectul 
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1. SituaŃia actuală  

 

Terenul pe care urmează a se construi clădirea Centrului 

social se alfă situat la intersecŃia str. Plevnei cu str. Fluviului şi 

are o suprafaŃă de 625 m.p. 

În prezent lotul este ocupat de o construcŃie Parter înalt, 

de cca. 5 m înălŃime, cu o suprafaŃă totală construită de 170,94 

mp, formată din două corpuri de clădire: un corp principal cu o 

suprafata de 149,54 mp şi o anexă de 21,40 mp. 

ConstrucŃia este realizată din structură portantă de 

caramidă, cu planşee de lemn, iar acoperişul în patru ape este 

din tablă şi este susŃinut de un stâlp central. PereŃii, acoperişul şi 

plafonul sunt dărâmante parŃial. Tencuielile şi vopsitoriile sunt 

deteriorate.  

În acest imobil, anterior distrugerii, s-au desfăşurat 

activităŃi de comerŃ şi prestări servicii, în prezent construcŃia fiind 

părăsită şi în stare avansată de degradare. 

Anexa a fost folosită ca spaŃiu de depozitare şi magazie, în 

prezent fiind deteriorată. 

În proporŃie de 70% toată zona se găseşte într-o stare 

foarte degradată, imobilul şi anexa fiind în stare de distrugere 

accentuată. De asemenea, fondul construit situat în vecinătatea 

lotului construcŃiei se află în stare foarte degradată, iar imaginea 

oferită este poluantă din punct de vedere vizual.  
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Nu se cunoaşte anul edificării şi nu se deŃin date istorice 

despre construcŃie, aceasta nefiind în zonă protejată. 

Tipologia zonei este aceea de front închis la stradă, 

subliniat şi de prezenŃa porŃilor obturate, care recreează un front 

închis şi în zonele în care acesta nu există propriu zis din punct 

de vedere morfo-tipologic. 

Datorită faptului că anterior distrugerii, la parterul clădirii, pe 

colŃ, s-au desfăşurat activităŃi de comerŃ şi prestări servicii, ca 

utilităŃi există alimentare cu apă potabilă din reŃeaua stradală 

printr-un racord de OL Zn, branşament la reŃeaua de gaze 

naturale de presiune redusă şi alimentarea cu energie electrică 

din LEA de joasă tensiune. 

 

2. Descrierea investiŃiei - descrierea constructivă, funcŃională şi 

tehnologică 

 

Se propune demolarea totală a construcŃiei existente şi a 

anexei şi realizarea unei construcŃii noi care să găzduiască 

centrul de zi pentru persoane vârstnice şi adăpostul de noapte 

pentru persoane adulte.  

Se propune realizarea pe lotul studiat a unei constructii 

P+1, în suprafaŃă de cca 490 mp pe etaj, în înălŃime de 10 m, 

constituită în front închis la stradă. 

ConstrucŃia va beneficia de două curŃi de lumină pentru 

realizarea iluminatului natural necesar şi va avea trei accese :  
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- un acces principal situat pe colŃul Str. Plevnei cu Str. Fluviului, 

păstrat pe aceeaşi locaŃie ca a construcŃiei existentă) ;  

- un acces secundar situat pe Str. Fluviului; 

- un acces de serviciu din interiorul parcelei.  

Se propune, deasemenea, realizarea pe zona din spate a 

lotului o mică parcare pentru 4 maşini (o salvare şi trei 

autovehicule). Lotul va fi îngrădit şi va fi plantat pe limita 

interionoară către Str. Fluviului, precum şi către celelalte 

vecinătaŃi. 

 În aceasta construcŃie va funcŃiona un centru de zi pentru 

persoane vârstnice şi un adăpost de noapte pentru persoane 

adulte.  

Autoritatea contractantă este DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, prin grija căreia se 

promovează investiŃia şi care va fi şi gestionarul acestei instituŃii.  

Scopul investiŃiei “Amenajare centru de zi pentru 

persoane vârstnice” este crearea unui serviciu social complex 

pentru persoane vârstnice aflate sau nu în dificultate în vederea 

prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a acestora şi a 

contribui la integrarea în societate. Centrul de zi va organiza 

servicii de îngrijire de zi, precum şi activităŃi pentru petrecerea 

timpului liber pentru persoanele vârstnice, care sunt domiciliate 

pe raza sectorului 6. Se va acorda îngrijire persoanelor vârstnice 

aflate în dificultate, scopul fiind prevenirea instituŃionalizării. Se 

vor oferi condiŃii civilizate pentru igiena şi întreŃinerea personală a 

beneficiarilor. Centrul va consilia, informa şi sprijini socio-
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psihologic aceste persoane prin activităŃi specifice, având în 

vedere procentul ridicat, de cca 19% al populaŃiei din sectorul 6, 

care trăiesc singure, cu venit modest, care nu mai au suport 

familial. Se doreşte ca în cadrul centrului să se organizeze şi 

activităŃi de divertisment (dans, teatru etc.), citirea presei, 

vizionare de filme, lectură, diverse activităŃi practice. 

Scopul investiŃiei “Adăpost de noapte pentru persoanele 

adulte” este de a ajuta persoanele fără adăpost, adulte, în scopul 

prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a acestora, a creării 

posibilităŃilor de integrare în familia naturală sau în instituŃii de 

ocrotire. Beneficiarii acestui obiectiv vor fi îngrijiŃi şi cazaŃi în 

timpul nopŃii, se vor oferi condiŃii civilizate pentru igiena şi 

întreŃinerea personală, precum şi consilierea, informarea şi 

sprijinirea socio-psihologică a acestor persoane prin activităŃi 

specifice. Se vor căuta posibilităŃi pentru obŃinerea unor locuri de 

muncă şi a unor locuinŃe.  

Potrivit destinaŃiei de centru social, în interiorul imobilului 

se propun următoarele funcŃiuni: 

 

La parter: “Centrul de zi pentru persoane vârstnice” 

- Camera portar – S = 4,50 m.p.; 

- SpaŃiu acces aşteptare – triere – S = 72,05 mp. 

- Hol de acces către camere – S = 12,83 m.p. 

- Camera 1 (3 locuri) + grup sanitar – S = 16,72 m.p. 

(14,31 m.p. + 2,41 m.p.) 

- Camera 2 (3 locuri) + grup sanitar – S = 16,88 m.p. 

(14,47 m.p. + 2,41 m.p.) 
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- Camera 3 (4 locuri) + grup sanitar – S = 21,87 m.p. 

(19,26 m.p. + 2,61 m.p.) 

- Camera 4 (4 locuri) + grup sanitar – S = 23,57 m.p. 

(20,96 m.p. + 2,61 m.p.) 

- Camera 5 persoane cu handicap + grup sanitar – S = 

14,82 m.p. (11,52 m.p. + 3,30 m.p.) 

- Sala de mese – S = 37,56; 

- Birou asistent social + grup sanitar S = 21 m.p. (18,26 

m.p. + 2, 74 m.p.) 

- Grupuri sanitare + duşuri + depozitare haine – S = 23,99 

m.p. 

- Bucătărie – S = 16,35 m.p. 

- Birou personal specializat + grup sanitar – S = 26,58 

m.p. (23,80 m.p. + 2,78 m.p.) 

- Hol acces şef centru social - S=12,80 m.p. 

- Secretariat - S = 11,41 m.p.  

- Grup sanitar – S = 2,34 m.p. 

- Kicineta – S = 2,40 m.p. 

- Birou şef centru social – S = 14,70 m.p. 

- Zona de aşteptare, S = 25,71 m.p. 

- Grup sanitar – S = 4,44 m.p. 

 

La etaj: “Adăpostul de noapte pentru persoane 

adulte” 

 - SpaŃiu acces aşteptare – triere – S = 37,38 mp. 

- Hol de acces către camere – S = 12,75 m.p. 
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- Camera 6 (3 locuri) + grup sanitar – S = 16,72 m.p. 

(14,31 m.p. + 2,41 m.p.) 

- Camera 7 (3 locuri) + grup sanitar – S = 16,88 m.p. 

(14,47 m.p. + 2,41 m.p.) 

- Camera 8 (4 locuri) + grup sanitar – S = 21,87 m.p. 

(19,26 m.p. + 2,61 m.p.) 

- Camera 9 (4 locuri) + grup sanitar – S = 23,57 m.p. 

(20,96 m.p. + 2,61 m.p.) 

- Camera 10 (2 locuri) + grup sanitar – S = 13,68 m.p. 

(10,38 m.p. + 3,30 m.p.) 

- Depozitare – S = 2,14 m.p. 

- Birou asistent social (eventual camera 11 – 2 locuri) + 

grup sanitar S = 16,94 m.p. (11,27 m.p. + 5,67 m.p.) 

- Birou personal specializat – S = 17,64 m.p. 

- Grupuri sanitare + duşuri + depozitare haine – S = 23,99 

m.p. 

- Sala de mese – S = 56,05 m.p. 

 - Bucătărie + depozitări alimente– S = 27,15 m.p. 

- Birou personal specializat + grup sanitar – S = 21,11 

m.p. (18,33 m.p. + 2,78 m.p.) 

- Hol acces şef centru social - S=10,77 m.p.  

- Birou asistent social + grup sanitar – S = 21,78 (19 m.p. 

+2,78 m.p.) 

- Depozitare – S = 4,53 m.p. 

- Secretariat + spaŃiu aşteptare - S = 18,83 m.p.  

- Grup sanitar – S = 2,34 m.p. 
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- Kicineta – S = 2,40 m.p. 

- Birou şef centru social – S = 21,48 m.p. 

- Terasa – S = 10,95 m.p. 

 

SpaŃii exterioare: 

- Zonă acces principal – şef centru social – S = 10,94 

m.p. 

- Platformă exterioară de acces pacienŃi şi personal + 

rampă persoane cu handicap S = 10,47 m.p.  

- Zonă acces de serviciu – S = 2,48 m.p. 

- Curte interioară – S = 3,65 m.p. 

- Curte de lumină – S = 3,65 m.p.  

 

La subsol: SpaŃii tehnice 

- Scară şi hol de acces - S = 22,65 m.p. 

- Centrală termică – S = 41,50 m.p. 

- Adăpost A.L.A. (sas + grupuri sanitare + cameră) 

– S = 57,15 m.p. (7,35 m.p. + 15,29 m.p. + 34,51 

m.p.) 

 

3. Date tehnice ale investiŃiei: 

a) Zona şi amplasamentul; 

Terenul pe care urmează a se construi clădirea Centrului 

social se alfă situat la intersecŃia str. Plevnei cu str. Fluviului şi 

are o suprafaŃă de 625 m.p. 
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Adresa postală este Str. Plevnei, nr. 234, sector 6, 

Bucureşti. 

Lotul are o formă neregulată, cu o deschidere la str. 

Plevnei de 17,60 m, la str. Fluviului de 29,68 m, cu latura scurtă 

către limita de lot cu vecinătatea  de 12,17 m şi pe latura lungă 

limita laterală de 39,20 m. 

Zona din care face parte lotul cuprinde o zonă 

rezidenŃială cu locuinŃe P, P+1, majoritatea aflate în stare 

degradată sau foarte degradată atât pe str. Plevnei, cât şi pe str. 

Fluviului.  

Conform planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, terenul face parte din Zona Mixtă – M, zonă cu o mare 

flexibilitate în acceptarea diferitelor funcŃiuni de interes general şi 

public, formând în mod continuu linearităŃi comerciale şi de 

servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul 

principal de circulaŃie şi segmente de linearităŃi formate din 

diverse categorii de activităŃi comerciale, servicii şi de producŃie 

concretă şi abstractă, în lungul principalelor artere de penetraŃie 

în oraş şi a inelelor exterioare de circulaŃie.  

Zona este constituită din instituŃii, servicii şi echipamente 

publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, 

profesionale, sociale, colective şi personale, comerŃ, hoteluri, 

restaurante, recreere), mici activităŃi productive manufacturiere şi 

locuinŃe. 

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu, se 

află situată în zona de vest a capitalei, la sud de nucleul format 
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de gara de Nord şi la nord de Lacul şi Splaiul DâmboviŃei, în 

sectorul 6, vis-a-vis de Primăria Sectorului 6 pe Str. Plevnei, în 

imediata vecinatate a Str. Orhideelor.  

Str. Plevnei este o arteră de circulaŃie importantă la nivel 

zonal, de legătură între centrul municipiului şi zona de vest a 

Bucureştiului, iar str. Fluviului este o stradă de importanŃă locală 

care face legătura secundară cu zona Gării de Nord.  

Atât pe strada Plevnei cât şi pe Str. Fluviului există trasee 

de transport în comun (linii de autobuz), iar în vecinătatea locaŃiei 

există staŃiile de Metrou, Basarab şi Gara de Nord. 

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin Hotărârea 

nr. 295 din 19.12.2002 a dispus trecerea terenului şi a imobilului 

existent în admistrarea Consiliului Local al Sectorului 6, care la 

rândul său prin Hotărârea nr. 46 din 24.03.2005 trece 

administrarea lor DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6. 

c) SituaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, 

reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; 

SuprafaŃa ocupată definitiv va fi 625 m.p., teren intavilan. 

d) Caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul 

obiectivului de investiŃii. 

Se propune realizarea pe lotul studiat a unei construcŃii 

P+1, în suprafaŃă de cca 490 mp pe etaj, în înălŃime de 10 m, 

constituită în front închis la strada (cf. prevederilor PUG-ului 

Bucureşti de conservare a zonelor cu front închis la stradă).  
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Frontul închis la stradă se va realiza pe zona de nord şi 

de est a lotului, situată pe limita de proprietate în zona sud-estică, 

care să adapostească Ia parter "Centrul de zi pentru persoane 

vârstnice" şi la etaj "Adăpostul de noapte pentru persoane 

adulte".  

ConstrucŃia va beneficia de două curŃi de lumină pentru realizarea 

iluminatului natural necesar şi va avea trei accese :  

- un acces principal situat pe colŃul Str. Plevnei cu Str. Fluviului, 

păstrat pe aceeaşi locaŃie ca a construcŃiei existentă);  

- un acces secundar situat pe Str. Fluviului; 

- un acces de serviciu din interiorul parcelei.  

Se propune, deasemenea, realizarea pe zona din spate a lotului 

o mică parcare pentru 4 maşini (o salvare şi trei autovehicule ). 

Lotul va fi îngrădit şi va fi plantat pe limita interionoară către Str. 

Fluviutui, precum şi către celelalte vecinătati. 

Noul imobil va avea urmatoarele caracteristici 

constructive:  

•  Regim de înălŃime : P+1  

•  SoluŃia constructivă : sistem structural - cadre, 

planşee cu grinzi de beton armat, şarpantă de lemn; 

•  ÎnălŃime maximă la cornişă: 7,60 m ; 

•  ÎnălŃime maximă la coamă: 10,00 m ; 

•  SuprafaŃa construită subsol = 121,30 mp 

•  SuprafaŃa construită parter (fără terase): 464,70 mp ; 

• SuprafaŃa terasă parter şi spaŃii de acces: 10,94 mp 

(terasa de la acces şef centru social) + 2,48 mp (zona acces 
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secundar) + 7,63 mp (zona acces pacienŃi şi personal) şi 2,84 mp 

( zona de acces - rampă persoane cu handicap); 

SuprafaŃa construită totală parter (cu terase): 488,59 

mp; 

• SuprafaŃa construită etaj (fără terase): 476,41 mp; 

• SuprafaŃa terasă etaj : 10,95 mp; 

• SuprafaŃa construită totală etaj (cu terase): 487,36 

mp; 

 

SUPRAFAłA CONSTRUITĂ TOTALĂ 

DESFĂŞURATĂ : 1097,25 mp 

 

Indicatori urbanisitici şi bilanŃuri – suprafeŃe: 

P.O.T. (procentul de ocupare a terenului) = 78% 

C.U.T. (Coeficientul de utilizare a terenului) = 1,5 

 

-   Împrejmuirea către vecinătăŃi se propune a se executa 

cu H = 1,20m din lemn cu stâlpi din beton armat  

 

Caracteristici constructive: 

- Pentru infrastructură soluŃia adoptată va fi fundaŃie 

continuă de beton armat; 

- Pentru suprastructură, soluŃia constructivă propusă 

este cea cu cadre de beton armat şi zidărie de caramidă eficientă 

cu goluri de 37,5 cm sau 25 cm. 
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- Pentru acoperiş, soluŃia adoptată este de tip şarpantă 

de lernn cu invelitoare din tablă tip Ńiglă - (LINDAB, KAMI, 

GERARD, ROVA etc.) 

- Pentru tâmplăria exterioară se propune tâmplărie din 

aluminiu cu geam termopan cu punte de rupere termică. 

- Compartimentările interioare se vor executa, după 

caz, din cărămidă eficientă cu goluri de 25 cm sau de 15 cm şi 

pereŃi uşori de compartimentare de gips carton 

- Finisaje interioare 

���� pardoselile se vor executa din placaj cu 

granit pentru spaŃiile publice, holurile de 

intrare şi zona de primire şi gresie 

antiderapantă pentru bucătărie, kicinetă, 

grupuri sanitare, zonele camerelor, 

vestibule, băi 

���� finisajele pereŃilor la interior se vor 

executa cu tencuieli şi zugrăveli lavabile 

la interior, tavane suspendate din gips-

carton, placări cu faianŃă pentru 

bucătărie, kicinetă, grupuri sanitare, băi. 

- Finisaje exterioare 

���� tencuieli exterioare din praf de piatră; 

���� placări locale din cărămidă aparentă a 

pereŃilor şi a stâlpilor exteriori 

���� placări cu piatră naturală pentru curtea 

interioară 
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���� dale înierbate pentru accesul de 

serviciu şi pentru accesul auto 

- ProtecŃia împotriva infiltraŃiilor de apă din sol se va 

face cu zidărie cu două straturi orizontale de carton bituminat lipit 

pe toată faŃa superioară a soclului. Pentru planşeul de beton de la 

cota 0.00; se va poza sub acesta un strat de rupere a capilarităŃii 

din pietriş margaritar fin 7 - 15 mm grosime. Între planşeu şi 

stratul de rupere a capilarităŃii se va întinde pe toată suprafaŃa un 

strat de hârtie tehnică.  

 

ADĂPOSTUL DE APĂRARE CIVILĂ 

ConstrucŃia propusă va fi dotată cu adapost de apărare 

civilă, care este amplasat la subsol, cota - 2.80 m.  

Adăpostul pentru locuinŃa propusă, are o suprafaŃă totală 

de 183 mp şi un volum de 512,4 mc (pentru un total de cca 45 de 

persoane, din care 33-35 pacienŃi + 10 persoane personal), 

suprafaŃa fiind cu mult mai mare decât normele ce prevăd 

alocarea unei suprafeŃe utilă de 1 mp şi un volum de 2,5 mc de 

persoană. S-a prevăzut un sas ( S= 7,35mp) şi grupuri sanitare 

(S=15,39 mp) 

Înaltimea adăpostului masurată de la cota superioară a 

pardoselii, până la intradosul planşeului este de 2,65 m. 

Accesul în adăpost se va face prin intermediul scării 

principale de acces. Intrarea se realizează printr-o uşă metalică 

de protecŃie etanşă cu prag înalt de 10 cm, lăŃime 0,90 m şi 2,10 

m înălŃime. 
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Sistem constructiv 

PereŃii exteriori ai subsolului sunt din beton armat şi au o 

grosime de 40 cm.  

Placa de peste subsol va avea o grosime de 20 cm şi va 

fi din beton armat.  

FundaŃiile vor fi de tipul radier general cu grosimea 

minimă de 60 cm, realizate din beton armat.  

Finisaje 

Pardoseala adăpostului este simplă de beton, cu 

suprafaŃa sclivisită. PereŃii vor avea ca finisaj vopsitorii lavabile în 

două straturi. 

Adăpostul a fost proiectat pentru a evita scurgerile de 

substanŃe toxice sau inflamabile. Prin compartimentul de 

adăpostire nu vor trece conducte sau canale pentru instalaŃii.  

InzolaŃiile hidrofuge vor fi conform normelor şi 

standardelor în vigoare.  

InstalaŃiile electrice au drept scop să asigure iluminatul 

adăpostului. Alimentarea se va face de la tabloul general, 

racordarea instalaŃiei electrice se va face înaintea întrerupătorului 

general.  

ASIGURAREA CALITĂłII CONSTRUCłIILOR 

La întocmirea prezentei documentaŃii s-au respectat toate 

standardele, normativele şi normele de calcul şi alcătuire al 

construcŃiilor de acest tip. În vederea asigurării calităŃii în 

construcŃii criteriile de verificare a cerinŃelor esenŃiale pentru 

lucrările cuprinse în prezenta documentaŃie, conform 
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Regulamentului şi Legii privind calitatea în construcŃii nr.10/1995, 

sunt clasificate B - siguranŃă în exploatare, C - siguranŃă la foc.  

Din punct de vedere al categoriei de importanŃă conform 

HGR/261/94 construcŃia se încadrează în categoria “C" 

PROTECłIA MUNCII 

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere 

normativele şi prescriptiile pentru protecŃia muncii în vigoare. 

La execuŃia lucrărilor cât şi în activitatea de exploatare şi 

întreŃinere a instalaŃiilor proiectate se va urmării respectarea cu 

stricteŃe a prevederilor actelor normative care vizează activitatea 

pe şantier.  

În cele ce urmează se prezintă principalele măsuri care 

trebuie avute în vedere la execuŃia lucrărilor:  

Personalul muncitor trebuie să aibă cunoştinŃele 

profesionale şi cele de protecŃia muncii specifice Iucrărilor ce se 

execută, precum şi cunoştintele privind acordarea primului ajutor 

in caz de accident.  

Este necesar să se facă instructajul tuturor oamenilor 

care iau parte la procesul de realizare a investiŃiei, precum şi 

verificările cunştinŃelor referitoare la N.T.S.  

Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul 

muncitor din şantier, precum şi pentru cel din alte unităŃi care vin 

pe şantier în interes de serviciu sau interes personal.  

Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor, 

personalul va purta echipament de protecŃie corespunzător în 

timpul lucrului sau circulaŃiei pe şantier. 
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Aparate de sudură, grupuri de sudură precum şi 

geraneratoarele de acetilenă vor trebui controlate înainte de 

începerea execuŃiei şi în timpul ei de către „Mecanic şef” al 

întreprinderii sau şantierului respectiv. 

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de 

personalul calificat.  

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra 

muncitorior.  

În timpul transportului pe verticală elementele de 

construcŃie vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale sau 

transversale.  

OperaŃiile de încărcare şi descărcare manuală se vor face 

prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive 

corespunzătoare sarcinilor respective şi controlate înainte de 

începerea lucrărilor. 

Se INTERZICE prezenŃa personalului muncitor în şanŃuri, 

puŃuri sau goluri când coboară sau se ridică în acestea sau prin 

acestea , Ńevi, accesoriile lor sau alte materiale.  

La efectuarea săpăturilor se va avea mare grijă, existând 

pericolul secŃionării unor cabluri electrice aflate în pământ şi deci 

a electrocutării. 

În timpul montajului se vor evita manevrele pe  lângă 

stâlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.  

Aceleaşi norme vor fi respectate de beneficiar şi 

executant.  
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MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A 

INCENDIILOR 

 

 În vederea prevenirii şi stingerii incediilor este necesară 

respectarea cu stricteŃe a tuturor normelor şi decretelor în 

vigoare. 

 La punctele de lucru se vor amplasa pichete de incendiu 

luându-se toate măsurile necesare în scopul respectării cu 

stricteŃe a normelor PSI. 

Echipelor de intervenŃie li se vor face instructaje speciale privind 

acordarea de ajutor în caz de incendiu. 

 Pe perioada de execuŃie a lucrărilor, măsurile de prevenire 

şi stingere a incediilor se stabilesc de către elaboratorul 

documentaŃiei de organizare de şantier şi de către unitatea de 

execuŃie. 

 RecepŃia şi punerea în exploatare a lucrărilor se va face 

numai dacă s-au realizat toate măsurile privind PSI indicate în 

normele şi decretele în vigoare.  

 

 Încadrarea în categoria de pericol de incendiu / risc de 

incendiu 

 

 ConstrucŃia se încadrează în categoria clădirilor civile cu 

funcŃiunea de “Centru social”, având următoarele niveluri de risc: 

- risc mare: la subsol – centrala termică; 
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- risc mijlociu: la parter şi etaj – bucătăria şi 

kicineta; 

- risc obişnuit (mic) – celelalte încăperi 

 Per ansamblu, construcŃia se încadrează în nivelul de risc 

obişnuit (mic) 

Gradul de rezistenŃă la foc a clădirii, densitatea 

sarcinii termice de incendiu, precum şi corelarea acestora cu 

destinaŃiile, numărul de etaje şi suprafaŃa construită.  

În conformitate cu prevederile Normativului de siguranŃă 

la foc a construcŃiilor P118 / 1999, construcŃia se poate încadra în 

gr. II de rezistenŃă la foc, Ńinând cont de faptul că elementele de 

construcŃie care determină încadrarea în grade de rezistenŃă la 

foc sunt incombustibile din clasa C0 (CA1), pentru structură şi 

pereŃi interiori neportanŃi.  

ConstrucŃia este alcătuită şi conformată astfel încât să nu 

favorizeze propagarea focului şi a fumului. Zonele cu risc mare 

de incendiu (centrala termică), sunt separate prin pereŃi şi 

planşee rezistente la foc cel puŃin o oră. 

Evacuarea fumului se va face la partea superioară a 

garajului prin gurile de ventilaŃie naturale (permanent deschise) şi 

dispozitive cu deschidere manuală şi automată amplasate în 

ferestre. 

Raportul între suma ariilor dispozitivelor şi aria construită 

va fi corespunzător densităŃii sarcinii termice.  

În ceea ce priveşte asigurarea condiŃiilor impuse de 

normativul I6 pentru utilizarea gazului metan în instalaŃiile de 
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încălzire corespunzător volumului centralei termice se va asigura 

o suprafaŃă de decomprimare necesară, considerând un raport de 

0.03 mp/mc volum (cf. art. 8.2.16 / 1998), adică minim 0.63 mp. 

Căi de acces pentru intervenŃie în caz de incendiu şi 

măsuri pentru securitatea echipelor de intervenŃie. 

Prin modul de amplasare şi conformare a clădirii sunt 

asigurate posibilităŃile de invervenŃie din exterior, din str. Fluviului 

la faŃada lungă a construcŃiei.  

Coşurile vor fi executate în conformitate cu normele PSI 

în vigoare, de către muncitori calificaŃi.  

ConstrucŃia este prevăzută cu spaŃiu de protecŃie şi 

adăpostire conform prevederilor A.L.A. 

 

INSTRUCłIUNI TEHNICE DE EXPLOATARE ŞI 

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCłIEI. 

Obiectul urmăririi comportării în exploatarea clădirii şi a 

intervenŃiei în timp este evaluarea stării tehnice a construcŃiei şi 

menŃinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenŃă a 

acesteia.  

Urmărirea comportării în exploatare este una din 

metodele sistemului în construcŃii şi are la bază “Regulamentul 

privind urmărirea comportării în exploatare, intervenŃiile în timp şi 

post-utilizarea construŃiilor” aprobat cu H.G. 766 / 21.11.1997. 

Urmărirea comportării în exploatare a clădirii se face în 

vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la 

diminuarea aptitudinii în exploatare.  
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Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiei se face 

prin urmărirea curentă, care are un caracater permanent, durata 

ei coincizând cu durata de serviciu efectivă a clădirii.  

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală 

directă şi cu ajutor. Rezultatul supravegherii curente a stării 

tehnice (urmărirea curentă) se înscrie în Jurnalul evenimentelor 

din Cartea tehnică a construcŃiei.  

Beneficiarul are obligaŃia verificării comportării o dată pe 

trimestru, precum şi după orice eveniment deosebit (cutremur, 

inundaŃie, ploi torenŃiale, căderi masive de zăpadă, supraîncărcări 

accidentale cu materiale, explozii, incendii etc.) 

Urmărirea curentă se face la următoarele capitole de 

lucrări, analizându-se: 

- situaŃia terenului de fundare (tasare, umplere, 

umezire avansată, alunecare) 

- fundaŃii (fisurare, deplasare) 

- structura de rezistenŃă 

- pereŃi exteriori, interiori, finisaje 

- disconfort (hidrotermic, acustic) 

- instalaŃii 

Pentru orice modificare în destinaŃie va fi informat 

proiectantul în vederea luării acceptului acestuia, tinând cont de 

sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor 

structurale ale clădirii.  

e) Impactul asupra mediului; 
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Pentru astfel de obiective nu este necesar un studiu 

de impact asupra mediului. 

 

Se vor lua toate măsurile pentru protecŃia mediului 

necesare privind: 

ProtecŃia atmosferei 

Pe toată perioada proiectare-execuŃie-întreŃinere este 

recomandabil ca factorii locali să urmărească : 

- reducerea emisiei diverselor noxe de eşapament sau 

uzurii maşinilor 

- manipularea cu atenŃie a materialelor în cadrul 

proceselor tehnologice în urma cărora pot rezulta pulberi în 

suspensie; 

- utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice 

măsuri speciale pentru protecŃia fonică a surselor generatoare de 

zgomot şi vibraŃii; 

- respectarea reglementărilor privind protecŃia atmosferei, 

inclusiv adoptarea, după caz, de măsuri tehnologice de reŃinerea 

şi neutralizarea poluanŃilor atmosferici. 

 

ProtecŃia solului, subsolului şi a ecosistemelor 

terestre 

Lucrările de construcŃie, exploatare şi întreŃinere, propuse 

prin prezentul proiect  nu pot afecta în mod negativ solurile.  

Totuşi, posibilele surse care ar putea influenŃa negativ 

indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării 
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activităŃilor ce se vor desfasura pe amplasamentul investiŃiei, sunt 

următoarele: 

a. depozitarea necorespunzătoare a pământului rezultat 

din operaŃiile de terasamente; 

b. scurgerile accidentale de carburanŃi şi lubrefianŃi de la 

utilajele şi mijloacele de transport; 

 

Depozitarea deşeurilor 

Principalele produse generate de activitatea de 

construcŃie şi întreŃinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca deşeuri, 

sunt materiale rezultate din decapări şi din săpături. 

În activitatea de construcŃie şi întreŃinere a obiectivului se 

va Ńine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, 

transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. 

ObligaŃiile care rezultă din prevederile Legii nr.137/l995 

sunt următoarele: 

- se vor recicla deşeuri refolosibile, prin integrarea lor, în 

măsura posibilităŃilor, în lucrările de drumuri, în conformitate cu 

încercările de laborator; 

- întreŃinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea 

de construcŃie şi întreŃinere se efectuează doar în locuri special 

amenajate, pentru a evita contaminarea mediului. 

Deşeurile rezultate din activităŃile de construcŃii şi 

întreŃinere se evacuează prin reŃeaua de salubrizare a localităŃii. 
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ProtecŃia aşezărilor umane şi a oamenilor. 

SoluŃia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea 

de substanŃe toxice periculoase pe parcursul execuŃiei sau 

întreŃinerii ulterioare construcŃiei. 

ConstrucŃia nu afectează negativ vecinătăŃile. 

 

4. Durata de realizare şi etapele principale: 

 

 Proiectare: 60 zile 

ObŃinere avize, acorduri şi aturorizaŃii: 45 zile. 

 Procedura de achiziŃie publică: 30 zile 

 ExecuŃie construcŃie: 12 luni 

 RecepŃia lucrărilor şi punerea în funcŃiune: 15 zile 

 

(3) Costurile estimative ale investiŃiei 

 

1.valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 6.400,000 mii lei 

Din care C+M, inclusiv TVA: 5.477,606 mii lei 

Deviz general şi devize pe obiect ataşate documentaŃiei. 

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a 

investiŃiei. 

 

Luna 1 

108,590 

Luna 2 

108,581 

Luna 3 

2,500 

Luna 4 

392,455 

Luna 5 

367,581 

Luna 6 

322,970 

Luna 7 

278,360 

Luna 8 

278,360 

Luna 9 

278,360 

Luna 10 

532,452 

Luna 11 

524,772 

Luna 12 

831,367 

Luna 13 

606,509 

Luna 14 

516,266 

Luna 15 

229,036 
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 (4) Sursele de finanŃare a investiŃiei 

 

Bugetul local şi/sau alte surse de finanŃare 

 

 (5) Estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea 

investiŃiei 

 

Locuri de muncă ocupate pentru execuŃia lucrărilor cu 

încadrare în graficul de execuŃie este de: 34 persoane 

Locuri de muncă ocupate pentru funcŃionarea în bune 

condiŃii a Centrului Social – 35 persoane. 

 

(6) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 

 

1. Valoarea totală; 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 6.400,000 mii lei 

2. Eşalonarea investiŃiei: 

Proiectare: 60 zile 

 ObŃinere avize, acorduri şi autorizaŃii: 45 zile. 

 Procedura de achiziŃie publică: 30 zile 

 ExecuŃie construcŃie: 12 luni 

 RecepŃia lucrărilor şi punerea în funcŃiune: 15 zile 

3. Durata de realizare: 

17 luni calendaristice 

4. CapacităŃi tehnice: 

SUPRAFAłA CONSTRUITĂ TOTALĂ DESFĂŞURATĂ : 1097,25 mp din care:  



40 

 

• SuprafaŃa construită subsol = 121,30 mp 

• SuprafaŃa construită totală parter (cu terase): 488,59 

mp; 

• SuprafaŃa construită totală etaj (cu terase): 487,36 mp; 

(7) Avize şi acorduri de principiu 

Conform prevederilor din Certificatul de urbanism înainte 

de începerea lucrărilor se vor obŃine Avize şi Acorduri de 

princiupiu de la: 

Inspectoratul pentru situaŃii de urgenŃă; 

a. Inspectoratul de stat în construcŃii; 

b. DeŃinătorii de reŃele din zonă (apă, canal, gaz, 

electricitate, telefonie etc.); 

c. Primăria Sectorului 6 

d. alte acorduri şi avize de principiu prevăzute în 

Certificatul de urbanism. 

 

Întocmit, 

S.C. E-ACHIZIłII CONSULTANłĂ ONLINE S.R.L. 

ing. Octavian-Alin Petroi 



41 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

privind lucrările de construcŃie a Centrului Social cu cele două 

componente - Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice şi 

Adăpost de Noapte pentru Persoanele Adulte situat în Str. Calea 

Plevnei nr. 234, Sector 6, Bucureşti 

 

LEI 

1) Valoarea totală a investiŃiei (cu TVA) 6.400.000 

 Din care:  

 C+M 5.477.606 

2) Eşalonarea investiŃiei: INV/C+M 

 AN 1 6.400.000 

3) CapacităŃi:  

 Arie construită 488, 59mp 

 Număr nivele S+P+E 

 Arie desfăşurată 1097,25 mp 

4) ConstrucŃii şi instalaŃii (exclusiv TVA)  

 ConstrucŃii 5.383.358 

5) Durata de realizare a investiŃiei 17 luni 

 Durata activităŃilor majore ale proiectului :  

 Proiectare                                                            60 zile 

 ObŃinere avize, acorduri şi autorizaŃii                  45 zile 

 Procedura de achizitie publică                            30 zile 

 Activitatea de execuŃie a lucrărilor                      12 luni  

 RecepŃia lucrărilor  15 zile 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

     
DEVIZ GENERAL  

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului, 

 conform HG 28/2008 

 CENTRU SOCIAL AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADAPOST DE NOAPTE PENTRU 
PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 

  

cursul RON /EURO de                                          4,1968              lei                                                                                                                          

din data de 21.05.2010 

Nr 
crt 

Denumirea capitolelor 
şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. 
Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 

1.1 ObŃinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
Amenajări pentru protecŃia mediului şi aducerea 

la starea iniŃială 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 2.  
Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare 

obiectivului 9,000 2,145 1,710 10,710 2,552 

TOTAL CAPITOL 2 9,000 2,145 1,710 10,710 2,552 

CAPITOLUL 3. 
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 12,500 2,978 2,375 14,875 3,544 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea de avize, acorduri şi 

autorizaŃii 4,500 1,072 0,855 5,355 1,276 

3.3 Proiectare şi inginerie 200,171 47,697 38,032 238,203 56,759 

3.4 Org. procedurilor de achiziŃie  2,500 0,596 0,475 2,975 0,709 

3.5 ConsultanŃă 44,000 10,484 8,360 52,360 12,476 

3.6 AsistenŃă tehnică 52,000 12,391 9,880 61,880 14,745 

TOTAL CAPITOL 3 315,671 75,218 59,977 375,648 89,509 

CAPITOLUL 4.  
Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1 ConstrucŃii şi instalaŃii 4.523,830 1.077,935 859,528 5.383,358 1.282,743 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 3,800 0,905 0,722 4,522 1,077 

4.3 
Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcŃionale 

cu montaj 51,200 12,200 9,728 60,928 14,518 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.5 Dotări 85,280 20,320 16,203 101,483 24,181 
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4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL CAPITOL 4 4.664,110 1.111,361 886,181 5.550,291 1.322,519 

Capitolul 5.   
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 90,480 21,560 17,191 107,671 25,656 

5.1.1.Lucrări de construcŃii  75,400 17,966 14,326 89,726 21,380 

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului 15,080 3,593 2,865 17,945 4,276 

5.2 Comisioane,  cote, taxe, costul creditului 72,700 17,323 13,813 86,513 20,614 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 226,190 53,896 42,976 269,166 64,137 

TOTAL CAPITOL 5 389,370 92,779 73,980 463,350 110,407 

Capitolul 6.  
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 5.378,151 1.281,502 1.021,849 6.400,000 1.524,987 

Din care C+M  4.603,030 1.096,807 874,576 5.477,606 1.305,200 

 ing. 

Octavian - Alin PETROI  
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 2.1 
 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv 
TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 
1 Energie electrică 4,500 1,072 0,855 5,355 1,276 
2 Gaze naturale 0,700 0,167 0,133 0,833 0,198 
3 Telefonie 0,900 0,214 0,171 1,071 0,255 
4 Internet 1,100 0,262 0,209 1,309 0,312 
5 Apă şi canalizare 1,800 0,429 0,342 2,142 0,510 

Total 9,000 2,145 1,710 10,710 2,552 
Întocmit, 

ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.1 
 

Studii de teren 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Studii topografice 4,500 1,072 0,855 5,355 1,276 

2 Studii geologice 8,000 1,906 1,520 9,520 2,268 

Total 12,500 2,978 2,375 14,875 3,544 
Întocmit, 

ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.2 
 

Taxe pentru obŃinerea de avize, acorduri şi autorizaŃii 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 
Taxe pentru obŃinerea de avize, acorduri 
şi autorizaŃii 

4,500 1,072 0,855 5,355 1,276 

Total 4,500 1,072 0,855 5,355 1,276 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.3 
 

Proiectare şi inginerie 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Proiectare şi inginerie 200,171 47,697 38,032 238,203 56,759 

Total 200,171 47,697 38,032 238,203 56,759 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.4 
 

Organizarea procedurilor de achiziŃie publică 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Organizarea procedurilor de achiziŃie 
publică 2,500 0,596 0,475 2,975 0,709 

Total 2,500 0,596 0,475 2,975 0,709 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 

 



51 

 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.5 
 

ConsultanŃă 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 ConsultanŃă 44,000 10,484 8,360 52,360 12,476 

Total 44,000 10,484 8,360 52,360 12,476 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST 
DE NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. 
PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 3.6 
 

AsistenŃă tehnică 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro = 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Proiectant 16,000 3,812 3,040 19,040 4,537 

2 Diriginte de şantier 36,000 8,578 6,840 42,840 10,208 

Total 52,000 12,391 9,880 61,880 14,745 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI 
ADĂPOST DE NOAPTE 
PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 4.1 
CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII 

 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro =4,29 lei din data de 07.02.2009 4,1968 din data de 31.05.2010 

 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Terasamente 187,735 44,733 35,670 223,405 53,233 

2 FundaŃii 651,442 155,225 123,774 775,216 184,718 

3 Structură de rezistenŃă 1.064,249 253,588 202,207 1.266,456 301,770 

4 Zidării de închidere închidere şi 
compartimentare 762,268 181,633 144,831 907,099 216,143 
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5 Sarpanta şi învelitoare 187,735 44,733 35,670 223,405 53,233 

6 IzolaŃii 118,868 28,324 22,585 141,452 33,705 

7 InstalaŃii electrice 117,831 28,077 22,388 140,219 33,411 

8 InstalaŃii sanitare 156,223 37,225 29,682 185,905 44,297 

9 InstalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare, PSI, radio-tv, intranet etc 185,326 44,159 35,212 220,538 52,550 

10 InstalaŃii de alimentare cu gaze naturale 28,515 6,794 5,418 33,932 8,085 

11 InstalaŃii de telecomunicaŃii 11,177 2,663 2,124 13,301 3,169 

12 Finisaje 1029,687 245,353 195,641 1.225,328 291,970 

13 Amenajare parcare 22,774 5,427 4,327 27,101 6,458 

Total 4.523,830 1.077,935 859,528 5.383,358 1.282,743 

 
Întocmit, 

ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

Obiectiv de investiŃii: 

CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 

PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
 

DEVIZ PE OBIECTUL 4.2 
Montaj utilaj tehnologic 

 
 
In mii lei/mii euro la cursul 1 euro =4,29 lei din data de 07.02.2009 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Montaj utilaj tehnologic 3,800 0,905 0,722 4,522 1,077 

Total 3,800 0,905 0,722 4,522 1,077 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investitii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 
PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 

DEVIZ PE OBIECTUL4.3 
Utilaj e şi echipamente tehnologice şi funcŃionale cu montaj 
 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro =4,29 lei din data de 07.02.20094,1968 din data de 21.05. 2010 
 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice şi 
funcŃionale cu montaj 51,200 12,200 9,728 60,928 14,518 

Total 51,200 12,200 9,728 60,928 14,518 
 
 
 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 
PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
DEVIZ PE OBIECTUL 4.5 
Dotari 
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro 4,1998 din data de 21.05.2010 
 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Dotări 85,280 20,320 16,203 101,483 24,181 

Total 85,280 20,320 16,203 101,483 24,181 
 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADAPOST DE NOAPTE 
PENT RU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
DEVIZ PE OBIECTUL 5.1 
Organizare de şantier  
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro 4,1998 din data de 21.05.2010 
 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Lucrări de construcŃii 75,400 17,966 14,326 89,726 21,380 

2 Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 15,080 3,593 2,865 17,945 4,276 

Total 90,480 21,560 17,191 107,671 25,656 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 
PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
DEVIZ PE OBIECTUL 5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
In mii lei/mii euro la cursul 1 euro 4,1998 din data de 21.05.2010 

 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Taxa I.S.C. 36,190 8,623 6,876 43,066 10,262 

2 Taxa C.S.C. 22,620 5,390 4,298 26,918 6,414 

3 Altele 13,890 3,310 2,639 16,529 3,939 

Total 72,700 17,323 13,813 86,513 20,614 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 
Obiectiv de investiŃii: 
CENTRU SOCIAL - AMENAJARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ŞI ADĂPOST DE NOAPTE 
PENTRU PERSOANE ADULTE, STR. PLEVNEI, NR. 234, SECTOR 6, BUCUREŞTI 
DEVIZ PE OBIECTUL 5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute  
În mii lei/mii euro la cursul 1 euro 4,1998 din data de 21.05.2010 

 

Nr 
crt 

Denumirea devizului sau a 
cheltuielilor 

Valoare (Fără TVA) TVA Valoare (Inclusiv TVA) 

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro 

1 Diverse şi neprevăzute 226,190 53,896 42,976 269,166 64,137 

Total 226,190 53,896 42,976 269,166 64,137 
 

Întocmit, 
ing. Octavian-Alin PETROI 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 153 din 

22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui 

împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă 

de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării 

finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local 

 

 łinând seama de Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi de Raportul de specialitate întocmit de 

Administratorul Public; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. (1), (2), (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile Capitolul X, art. 10.1 din 

Contractul de Credit DM  nr. 38 din data de 24.07.2009; 

 În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind 

aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-

6 a atribuŃiilor privind aprobarea împrumuturilor interne şi externe 

pentru investiŃii; 

 Luând act de:  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

153/22.07.2009, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei; 

 Hotărârile nr. 1363/21.08.2009 şi 1379/15.09.2009 de 

aprobare ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din 

cadrul Ministerului de FinanŃe Publice Locale; 

 Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

212/29.10.2009 şi nr. 81/29.04.2010 cu privire la rectificarea 

bugetului creditelor interne şi externe pe anul 2009, respectiv 

anul 2010; 

 În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi b) şi ale art. 

81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se înlocuieşte Anexa nr. 2, lista de investiŃii publice 

de interes local, la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 

din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare 

de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de 
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graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor obiective de 

investiŃii de interes public local, cu modificările ulterioare, cu 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 153 din 22.07.2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi DirecŃia 

Managementul Creditelor vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 119 

Data: 17.06.2010 
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ANEXĂ  

la H.C.L.S.6 nr. 119/17.06.2010 

 
Nr.Crt Obiective de investiŃii de interes public local Valoare (LEI) 

  Construire corpuri clădire grădiniŃe: 

25,483,347 

1  GrădiniŃa nr. 41 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

2  - Şcoala I-VIII nr. 198 - ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă  

3  - Şcoala I-VIII nr. 311 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

4  - Şcoala I-VIII nr. 142 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

  Mansardare gradinite: 

14,228,000 

5  - GrădiniŃa nr. 94 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

6  - GrădiniŃa nr. 111 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

7  - GrădiniŃa nr. 210 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

8  - GrădiniŃa nr. 218 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

9  - GrădiniŃa nr. 229 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

10  - GrădiniŃa nr. 272 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

11  - GrădiniŃa nr. 273 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

12 ConstrucŃii parcări supraterane aferente anului 2009 şi 2010  21,100,000 

13 Amenajare spaŃii verzi 14,700,000 

14 
Complex de servicii sociale - ''Centru de zi pentru persoane 
vârstnice şi adăpost de noapte pentru persoane adulte din Cal. 
Plevenei nr. 234'', inclusiv consultanŃă 

6,400,000 

  Modernizare sistem rutier: 

27,488,653 

15 

Modernizare sistem rutier: perimetru cuprins între Str. Nicolae 
Filimon, Str. C.M. Zamfirescu, Str. Alexandru Ivasiuc, 
cal.Crângaşi, Str. Mehadia, Bd.Constructorilor, Str. Rusetu, intr. 
Craiovei, limita de sector, Calea Giuleşti, inclusiv consultanŃă 

16 
Modernizare sistem rutier perimetru cuprins între Bd. Timişoara, 
Str. Braşov, Str. Drumul Taberei, Str. Braşov, Prelungirea 
Gencea, Str. Valea Oltului, inclusiv consultanŃă 

17 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Iuliu 
Maniu, Str. Baia de Arieş, Str. Arieşul Mare, Şos. VirtuŃii, 
Str.DâmboviŃei, Str. Cetatea de Baltă, Bd. Uverturii, Str. 
Drenajului, Bd.1864, inclusiv consultanŃă 

18 
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins întreStr. Braşov, B-
dul Timişoara, B-dul Geniului, IntersecŃia Răzoare şi Str. Drumul 
Taberei inclusiv consultanŃă 

19 
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între al Str. Braşov, 
B-dul. Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea 
Haiducului şi Str. Drumul Taberei, inclusiv consultanŃă 
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20 
Modernizare sistem rutier perimetru cuprins între Str. Braşov, B-
dul Timişoara, Str. Valea Cascadelor şi B-dul Iuliu Maniu, inclusiv 
consultanta 

  Reabilitare sistem rutier: 

12,300,000 

21 Reabilitare sistem rutier str. Zinca Golescu, inclusiv 
consultanŃă 

22 Reabilitare sistem rutier Str. Poiana Campina, inclusiv 
consultanŃă 

23 
Reabilitare sistem rutier  Str.Bucsenesti, inclusiv 

consultanŃă 

24 Reabilitare sistem rutier Str. Grandea Grigore, inclusiv 
consultanŃă 

25 Reabilitare sistem rutier Str. Marcu Mihaela Ruxandra, 
inclusiv consultanŃă 

26 
Reabilitare sistem rutier Str. Bostanilor, inclusiv 

consultanŃă 

27 Reabilitare sistem rutier Aleea Pravat, inclusiv consultanŃă 

28 Reabilitare sistem rutier Aleea Poiana Sibiului, inclusiv 
consultanŃă 

29 Reabilitare sistem rutier Str. Pomilor, inclusiv consultanŃă 

30 Reabilitare sistem rutier Aleea Poiana Mare, inclusiv 
consultanŃă 

  Extindere retea publica de canalizare: 

4,300,000 

31 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. Acvariului, 

inclusiv consultanŃă 

32 Extindere reŃea publică de canalizare Str. Catlabuga, 
inclusiv consultanŃă 

33 Extindere reŃea publică de canalizare Aleea Moineşti, 
inclusiv consultanŃă 

34 
Extindere reŃea publică de canalizare Intr. Guliver, inclusiv 

consultanŃă 

35 Extindere reŃea publică de canalizare Str. Murelor, inclusiv 
consultanŃă 

36 Extindere reŃea publică de canalizare Str. Pomilor, inclusiv 
consultanŃă 

37 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. G. Grandea, 

inclusiv consultanŃă 

38 Extindere reŃea publică de canalizare Str. A. Hrisoverghi, 
inclusiv consultanŃă 

TOTAL 126,000,000 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 



66 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

83/2010 prin care s-a aprobat organigrama şi ştatul de funcŃii al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) 

lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 şi serviciile publice descentralizate din 

subordinea Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri corespunzător normelor aplicate. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor 

face, conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 

Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 

  

 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 120 

Data: 17.06.2010 
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ANEXĂ 

 la H.C.L.S. 6 nr. 120/17.06.2010 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

 

Capitolul I – DISPOZIłII GENERALE 

 

1.1. BAZA LEGALĂ DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE 

 

 Art. 1. Primăria Sectorului 6 este organizată şi funcŃionează 

potrivit prevederilor ConstituŃiei României, Legii nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, celorlalte legi şi acte normative în vigoare, 

armonizate cu legislaŃia europeană, cu organigrama, statul de 

funcŃii, atribuŃiile specifice şi aparatul de specialitate. 

 

 Art. 2. Primarul, Viceprimarul şi Secretarul Sectorului 6, 

împreună cu aparatul de specialitate constituie, în condiŃiile legii, 

Primăria Sectorului 6, o structură funcŃională cu activitate 

permanentă, care aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi DispoziŃiile Primarului 

General, Hotărârile Consiliului Local Sector 6 şi DispoziŃiile 

Primarului Sectorului 6, privind dezvoltarea durabilă, armonioasă 

şi spaŃial echilibrată a Sectorului, precum şi soluŃionarea 

problemelor curente ale comunităŃii şi fiecărui cetaŃean. 
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 Art. 3. În relaŃiile dintre Consiliul Local al Sectorului 6, ca 

autoritate deliberativă şi Primar, ca autoritate executivă, nu există 

relaŃii de subordonare. 

 

 Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 este organizat şi 

funcŃionează în conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6 îndeplineşte o funcŃie de 

autoritate publică şi este şeful administraŃiei publice şi al 

aparatului de specialitate pe care îl organizează, conduce şi 

controlează, conform atribuŃiilor prevăzute în art. 61, alin. (1) şi 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

� Răspunde de buna funcŃionare a administraŃiei publice 

locale în condiŃiile legii şi reprezintă Sectorul 6 în relaŃiile cu alte 

autorităŃi publice, cu persoanele fizice sau juridice, precum şi în 

justiŃie; 

� În exercitarea atribuŃiilor sale, Primarul emite dispoziŃii care 

devin executorii, după ce au fost aduse la cunostinŃa publică, 

după caz; 
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� Cu respectarea Organigramei aprobate de către Consiliul 

Local, pentru buna funcŃionare a instituŃiei, Primarul aprobă 

constituirea de colective de lucru, în funcŃie de necesităŃi; 

� Primarul răspunde, în condiŃiile Legii nr. 371/2004, de 

exercitarea atribuŃiilor privind înfiinŃarea, organizarea şi 

funcŃionarea DireŃiei Generale de PoliŃie Comunitară; 

� Primarul răspunde, în condiŃiile Legii nr. 481/2004 şi a 

celorlalte acte normative în vigoare, de organizarea, conducerea 

şi coordonarea Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

 

 Art. 6. Viceprimarul este subordonat Primarului şi 

înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuŃiile 

sale, prin dispoziŃie, conform art. 57 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează 

statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaŃia 

aferentă acestui statut. 

 

 Art. 7. Secretarul Sectorului 6 este funcŃionar public de 

conducere care îndeplineşte, în condiŃiile legii, atribuŃiile 

prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Secretarul îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege, 

precum şi sarcinile date de Consiliul Local sau de către Primarul 

Sectorului 6. 
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 Art. 8. Raporturile juridice şi normele de conduită 

profesională dintre funcŃionarii publici şi angajaŃii cu contract 

individual cu Primăria Sectorului 6 sunt reglementate de Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, Legea nr. 

7/2004 privind Codul de Conduită al funcŃionarilor publici, Legea 

nr. 53/2003 privind Codul Muncii, H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor metodologice privind organizarea si 

dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici modificată prin H.G. nr. 

787/2008, Ordinului M.A.I. nr. S/6162/2004 privind Contractul 

Cadru încheiat între A.N.F.P. şi Sindicatul FuncŃionarilor Publici, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 9. Principiile generale care reglementează conduita 

profesională a funcŃionarilor publici şi angajaŃilor cu Contract 

individual din cadrul Primăriei Sectorului 6 sunt următoarele: 

� SupremaŃia ConstituŃiei României, a legilor şi normativelor 

în vigoare, armonizate cu legislaŃia europeană, în exercitarea 

dreptului şi capacităŃii efective de a soluŃiona şi gestiona, în 

numele şi interesul colectivităŃii locale, în condiŃii de transparenŃă 

decizională, problemele comunităŃii şi ale cetăŃenilor; 

� Profesionalismul, principiu conform căruia funcŃionarii 

publici au obligaŃia de a îndeplini atribuŃiile de serviciu cu 

responsabilitate, competenŃă, eficienŃă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

� Asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor; 
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� ImparŃialitatea şi independenŃa faŃă de orice interes politic, 

economic, religios sau de altă natură; 

� TransparenŃa şi deschiderea către problemele cetăŃenilor. 

 

Art. 10. (1) FuncŃionarii publici au obligaŃia de a asigura un 

serviciu public de calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin 

participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în 

practică, în scopul realizării competenŃelor instituŃiei publice. 

 (2) În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarii publici au 

obligaŃia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a 

asigura, în condiŃiile legii, transparenŃa administrativă, pentru a 

câştiga şi a menŃine încrederea publicului în integritatea, 

imparŃialitatea şi eficacitatea autorităŃilor şi instituŃiilor publice. 

 

 Art. 11. (1) FuncŃionarii publici au obligaŃia de a apăra în 

mod loial prestigiul Primăriei Sectorului 6, precum şi de a se 

abŃine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

  (2) FuncŃionarilor publici le este interzis: 

� Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în 

legatură cu activitatea Primăriei Sectorului 6 şi cu politicile şi 

strategiile acesteia;  

� Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în 

curs de soluŃionare şi în care Primăria Sectorului 6 are calitatea 

de parte; 
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� Să dezvăluie informaŃii care nu au caracter public, în alte 

condiŃii decât cele prevăzute de lege; 

� Să dezvăluie informaŃiile la care au acces în exercitarea 

funcŃiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă 

avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

instituŃiei ori ale unor funcŃionari publici, precum şi ale 

persoanelor fizice sau juridice. 

 

 Art. 12. (1) În îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, 

funcŃionarii publici au obligaŃia de a respecta demnitatea funcŃiei 

publice deŃinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor Primăriei Sectorului 6. 

  (2) În activitatea lor, funcŃionarii publici au obligaŃia 

de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de 

considerente personale sau de popularitate. În exprimarea 

opiniilor, funcŃionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă 

şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

 Art. 13. În exercitarea funcŃiei publice, funcŃionarilor publici 

le este interzis: 

� Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea 

partidelor politice; 

� Să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la funcŃii de 

demnitate publică; 

� Să afişeze, în cadrul Primăriei, însemne cu sigla sau 

denumirea partidelor politice, ori a candidaŃilor acestora. 
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1.2. PRINCIPALELE TIPURI DE RELAłII FUNCłIONALE ÎN 

CADRUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 6 

 

 Art. 14. Structura organizatorică a Primăriei Sectorului 6 

este în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 83 

adoptată în şedinŃa din 29.04.2010 privind organigrama, numărul 

de posturi şi statul de funcŃii. 

 

 Art. 15. Principalele tipuri de relaŃii funcŃionale şi modul de 

stabilire al acestora se prezintă astfel: 

 

A. RelaŃii de autoritate ierarhice: 

� Subordonarea Viceprimarului faŃă de Primar; 

� Subordonarea directorilor, şefilor de serviciu şi birouri din 

aparatul de specialitate, precum şi şefilor serviciilor 

descentralizate faŃă de Primar şi după caz, faŃă de Viceprimar 

sau faŃă de Secretarul Sectorului 6, în limita competenŃelor 

stabilite de legislaŃia în vigoare, a dispoziŃiilor Primarului şi a 

structurii organizatorice; 

� Subordonarea şefilor de servicii şi birouri faŃă de directori, 

după caz; 

� Subordonarea personalului de execuŃie faŃă de director, 

şeful de serviciu sau şeful de birou, după caz. 

 

B. RelaŃii de autoritate funcŃionale: 

� Se stabilesc între compartimentele din structura 

organizatorică a Primăriei Sectorului 6 cu serviciile şi instituŃiile 
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publice din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu 

obiectul de activitate, atribuŃiile specifice sau competenŃele 

acordate prin dispoziŃia Primarului şi în limitele legii. 

 

C. RelaŃii de cooperare: 

� Se stabilesc între compartimentele din structura 

organizatorică a Primăriei sau între acestea şi compartimentele 

corespondente din cadrul serviciilor descentralizate sau 

instituŃiilor subordonate Consiliului Local; 

� Se stabilesc între compartimentele din structura 

organizatorică a Primăriei şi compartimente similare din alte 

structuri ale administraŃiei centrale sau locale, O.N.G.-uri, etc. din 

Ńară sau străinătate. RelaŃiile de cooperare exterioară se stabilesc 

numai în limitele atribuŃiilor compartimentelor sau mandatului 

acordat prin Hotărâre a Consiliului Local sau dispoziŃie a 

Primarului. 

 

D. RelaŃii de reprezentare: 

� În limitele legislaŃiei în vigoare şi a mandatului acordat, prin 

dispoziŃie, de Primarul Sectorului 6, Viceprimarul sau personalul 

din structura organizatorică reprezintă Primăria în raporturile cu 

alte structuri ale administraŃiei centrale şi locale, O.N.G.-uri, etc., 

din Ńară şi străinatate; 

 

E. RelaŃii de inspecŃie şi control: 

� Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecŃie 

şi control (Serviciul Disciplina în ConstrucŃii,  DirecŃia Gospodărie 
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Comunitară şi RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari, DirecŃia 

InvestiŃii, Serviciul Public pentru FinanŃe Publice Locale, Serviciul 

Audit Public şi Corp Control Primar,  DirecŃia Generală de PoliŃie 

Comunitară Sector 6), compartimentele sau personalul mandatat 

prin dispoziŃia Primarului, cu persoanele fizice sau juridice care 

desfaşoară activităŃi supuse inspecŃiei şi controlului, conform 

competenŃelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare. 

 

Capitolul II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

SECTORULUI 6 

 

 Art. 16. PRIMARUL coordonează direct sau prin 

intermediul Viceprimarului potrivit delegării de competenŃe, 

următoarea structură organizatorică: 

� CONSILIERI PRIMAR (art. 20) 

 

� ADMINISTRATOR PUBLIC (art. 21) 

 

� DIRECłIA ECONOMICĂ (art. 22) 

o Serviciul Economic 

o Serviciul Administrativ 

 

� DIRECłIA INVESTIłII (art. 23) 

o Serviciul AchiziŃii Publice 

o Servicul Derulare Contracte 
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o Birou Urmărire Avize şi DocumentaŃie 

Tehnică 

 

� DIRECłIA RELAłII PUBLICE ŞI COMUNICARE (art. 24) 

o Serviciul Birou Unic 

o Serviciul RelaŃii cu Mass-Media şi 

Societatea Civilă 

o Serviciul RelaŃii cu OrganizaŃiile Interne şi 

InternaŃionale Protocol Evenimente 

o Serviciul AudienŃe ReclamaŃii Sesizări 

Arhivă 

o Serviciul RelaŃii Publice în Teritoriu 

o Compartimentul ActivităŃi Speciale SituaŃii 

de UrgenŃă MLM 

o Compartimentul RelaŃii Publice On-line 

 

� DIRECłIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI RELAłII CU 

ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI (art. 25)  

o Serviciul Monitorizare  Servicii Publice 

Gospodăreşti 

o Serviciul de RelaŃii cu AsociaŃiile de 

Proprietari 

o Serviciul Control Financiar la AsociaŃii 

Proprietari 

o Birou Control Sanitar Veterinar şi Fitosanitar 
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� DIRECłIA MANAGEMENTUL CREDITELOR (art. 26) 

o Serviciul Împrumuturi Rambursabile 

o Serviciul Împrumuturi Nerambursabile 

 

� DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

(art. 27) 

o Serviciul Managementul Resurselor 

Umane, Evaluare Personal şi ProtecŃia Muncii 

o Birou Organizare PerfecŃionare şi RelaŃii 

cu Serviciile Publice Descentralizate 

 

� SERVICIUL AUDIT PUBLIC ŞI CORP CONTROL PRIMAR 

(art. 28) 

 

� SERVICIUL ACTIVITĂłI COMERCIALE ŞI EVIDENłĂ 

SPAłII COMERCIALE ŞI SANITARE (art. 29) 

 

� SERVICIUL REGLEMENTARE, REPARTIZARE SPAłII 

LOCATIVE (art. 30) 

 

� SERVICIUL SISTEME INFORMATICE (art. 31) 

 

� SERVICIUL TEHNIC DE DESERVIRE AL EXECUTIVULUI 

(art. 32) 

 

� SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCłII (art.33) 
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� DEPARTAMENT ARHITECT ŞEF (art. 34) 

• DIRECTOR EXECUTIV 

o Serviciul Cadastru Fond Funciar 

o Serviciul Patrimoniu; 

o Serviciul Analiză şi Aviz de Conformitate 

o Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

o Serviciul  AutorizaŃii în ConstrucŃii 

o Compartiment Studii Urbanistice şi 

Secretariat Tehnic 

 

 Art. 17. VICEPRIMARUL conduce, coordonează şi 

controlează structuri ale aparatului de specialitate al Primăriei 

conform delegării de competenŃă acordată de PRIMAR. 

 

 Art. 18. SECRETARUL conduce, coordonează şi 

controlează în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi însărcinărilor date de 

Consiliul Local şi de Primar, următoarea structură: 

 

� DIRECłIA JURIDICĂ (art. 35) 

o Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ 

o Compartiment Registru Agricol 
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� DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ (art. 36) 

o Serviciul AdministraŃie Publică Locală 

o Serviciul ActivităŃi Electorale 

o Serviciul AsistenŃă Tehnică a Consiliului 

Local 

 

� SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ (art. 37) 

 

 Art. 19. (1) Conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, PRIMARUL organizează, conduce, 

coordonează şi controlează instituŃiile şi serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6: 

 

� CENTRUL MILITAR SECTOR 6 

� DIRECłIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV 

SECTOR 6 

� DIRECłIA LOCALĂ DE EVIDENłA PERSOANELOR 

SECTOR 6 

� ADMINISTRAłIA ŞCOLILOR SECTOR 6 

� DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 6 

� DIRECłIA GENERALĂ DE POLIłIE COMUNITARĂ 

SECTOR 6 

� INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 

SECTOR 6 
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� ADMINISTRAłIA PIEłELOR SECTOR 6 

� SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANłE PUBLICE 

LOCALE SECTOR 6 

� ADMINISTRAłIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6 

� CENTRUL CULTURAL EUROPEAN SECTOR 6 

 (2) Conform prevederilor legale, SECRETARUL conduce, 

coordonează şi controlează COMISIA PENTRU PROTECłIA 

COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE SECTOR 6, a cărui 

preşedinte este. 

 

 (3) InstituŃiile şi serviciile publice au obligaŃia, conform 

legislaŃiei în vigoare, întocmirii Regulamentului de Organizare şi 

FuncŃionare avizat de Primarul Sectorului 6 şi supus aprobării 

Consiliului Local al Sectorului 6. 
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Capitolul III – ATRIBUłIILE COMPARTIMENTELOR 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMĂRIEI 

SECTORULUI 6 

 

Art. 20. CONSILIERI PRIMAR 
� Reprezintă instituŃia Primarului în raporturile cu cetăŃenii, 

administraŃia centrală şi locală, alte instituŃii şi organizaŃii, 

persoane fizice şi juridice din Ńară şi străinătate, în baza 

competenŃelor stabilite de Primar; 

� Asigură consultanŃă de specialitate pentru soluŃionarea 

problemelor; 

� Participă la implementarea aquis-ului comunitar în 

administraŃia publică a Sectorului 6, la urmărirea şi aplicarea 

standardelor de calitate în actul administrativ; 

� Întocmesc, la solicitarea Primarului, note, referate şi 

sinteze, răspunsuri către diferite instituŃii sau cetăŃeni; 

� Elaborează, la solicitarea Primarului, elemente de sinteză 

necesare adoptării unor decizii privind strategia şi proiectele de 

dezvoltare durabilă, armonioasă şi spaŃial echilibrată a Sectorului 6; 

� Urmăresc modul în care se îndeplinesc prevederile 

Hotărârilor Consiliului Local şi dispoziŃiile Primarului; 

� Participă la dezvoltarea şi utilizarea corespunzătoare a 

sistemului informatic integrat; 

� Analizează şi propun măsuri pentru îmbunătăŃirea 

sistemului de relaŃii funcŃionale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 6, delimitarea competenŃelor 

şi responsabilităŃilor, creşterea calităŃii serviciilor şi stimularea 

inovării. 
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Art. 21. ADMINISTRATOR PUBLIC 

� Coordonează DirecŃia Managementul Creditelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi 

activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul serviciilor 

şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 6 

care vor derula operaŃiuni cu fonduri provenite din finanŃări 

externe; 

� Stabileşte contactele şi cooperarea cu organisme şi instituŃii 

la nivel local şi internaŃional în vederea dezvoltării şi 

implementării politicilor şi strategiei de dezvoltare a Sectorului 6; 

� Creează şi menŃine comunicarea şi cooperarea între 

departamentele primăriei, consiliul local, autorităŃi şi comunitate 

(cetăŃeni, sector privat, etc.); 

� Exercită atribuŃii referitoare la relaŃia cu Consiliul Local; 

� Poate exercita orice alte atribuŃii în domenii specifice 

instituŃiei şi postului, încredinŃate de către Primar şi/sau Consiliul 

Local prin acte administrative şi care nu contravin legii şi anume: 

1. Coordonarea aparatului de specialitate al primarului, cu 

respectarea prevederilor legale; 

2. Coordonarea compartimentelor funcŃionale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, cu respectarea 

prevederilor legale; 

3. Coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin 

intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul 

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 

de interes local. 
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 Art. 22. DIRECłIA ECONOMICĂ – are ca obiect de 

activitate: 

� Elaborarea, aprobarea, execuŃia, controlul şi încheierea 

execuŃiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Primăriei Sectorului 

6 şi al Consiliului Local al Sectorului 6 . 

 

22.1 Serviciul Economic 

� Organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului 

de Buget pentru Primăria Sectorului 6 şi pentru Serviciile publice 

din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 şi le supune 

aprobării Consiliului Local în comisiile de specialitate şi în plenul 

şedintelor Consiliului Local; 

� Întocmeşte documentaŃia necesară pentru deschiderea de 

credite bugetare pentru Primărie şi pentru celelalte instituŃii 

subordonate, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate 

prin bugetul consolidat; 

� Analizează periodic, conform legii, execuŃia bugetară, pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli; 

� Fundamentează şi propune ordonatorului principal de 

credite documentaŃia privind virările de credite între articolele 

bugetare; 

� Organizează şi exercită controlul financiar preventiv 

propriu, în conformitate cu prevederile legale; 

� Asigură întocmirea documentaŃiei referitoare la achitarea 

plăŃilor către furnizori, în baza contractelor încheiate sau a 
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comenzilor emise, precum şi virarea în termenele legale a 

obligaŃiilor către Bugetul de Stat; 

� Organizează înregistrarea în evidenŃa contabilă a tuturor 

operaŃiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi 

întocmirea balanŃei de verificare sintetică şi analitică; 

� Organizează calculul şi plata salariilor funcŃionarilor publici 

şi a salariaŃilor contractuali, angajaŃi ai primăriei şi plata 

obligaŃiilor către Bugetul de Stat şi Bugetele Asigurărilor Sociale 

şi de Şomaj; 

� Efectuează lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pe 

întreg Consiliul Local Sector 6,  pentru Ministerul FinanŃelor 

Publice; 

� Întocmeşte situaŃiile statistice pentru Consiliul Local Sector 

6, solicitate lunar de Institutul NaŃional de Statistică; 

� Organizează şi urmăreşte, împreună cu şefii celorlalte 

compartimente de resort, derularea activităŃii de inventariere 

anuală a întregului patrimoniu; 

� Asigură schimbul permanent de date şi informaŃii cu 

departamentul de resort din cadrul Primariei Municipiului 

Bucureşti, Ministerului FinanŃelor Publice, DirecŃiei Generale a 

FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti – Activitatea de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică, Trezoreria Sectorului 6 şi cu 

AdministraŃia Financiară a Sectorului 6; 

� Asigură, conform legilor şi normativelor în vigoare, 

respectarea disciplinei financiar-contabile de către toate instituŃiile 
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şi categoriile de personal cu răspunderi în gestionarea şi 

administrarea banului public; 

� Analizează şi centralizează solicitările de credite formulate 

de unităŃi, întocmeşte cererea de deschidere a creditelor şi a 

notelor de fundamentare, iar după aprobarea de către ordonatorul 

principal de credite, respectiv Primarul Sectorului 6, le transmite 

spre executare la Trezoreria Sectorului 6; 

� Întocmeşte, în baza propunerilor unitaŃilor, rapoarte privind 

virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaŃiei 

bugetare, cu respectarea legii, şi le supune ordonatorului 

principal de credite; 

� łine evidenŃa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi 

utilizate, conform normelor metodologice în vigoare; 

� Urmăreşte şi asigură respectarea dispoziŃiilor legale în 

utilizarea veniturilor proprii şi a celor subvenŃionate de la Bugetul 

de Stat; 

� Analizează şi avizează contul execuŃiei de casă a bugetelor 

unităŃilor teritoriale şi întocmeşte contul de execuŃie centralizat, 

anexă la dările de seamă trimestriale; 

� Întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale ale 

Primăriei Sectorului 6; 

� Verifică, analizează şi centralizează dările de seamă 

contabile trimestriale şi anuale, primite de la unităŃile teritoriale, şi 

întocmeşte bilanŃul, anexele la bilanŃ şi raportul la darea de 

seamă trimestrială şi anuală, pe care le supune analizei şi 

aprobării ordonatorului principal de credite; 
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� Organizează, controlează şi răspunde de modul în care se 

conduce contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor 

efectuate, potrivit bugetului aprobat; 

� Întocmeşte şi raportează trimestrial Ministerului FinanŃelor 

Publice, situaŃia datoriei publice a Consiliului Local Sector 6; 

� Urmăreşte derularea contractelor încheiate cu cumpărătorii 

de spaŃii comerciale, în vederea monitorizării modalitaŃilor de 

achitare a acestora (cu plata integral sau în rate); 

� Organizează şi urmăreşte contabilitatea cheltuielilor 

asigurând, potrivit legii, evidenŃa plăŃilor de casă, cât şi a 

cheltuielilor efective, pe structura clasificaŃiei funcŃionale şi 

economice; 

� Asigură încasarea taxelor stabilite conform dispoziŃiilor 

legale şi a amenzilor date potrivit proceselor verbale încheiate de 

compartimentele abilitate şi virarea lor în conturile de venituri 

proprii,  gestionate de Serviciul Public de FinanŃe Publice Locale 

Sector 6; 

� Asigură verificarea, calcularea şi virarea în conturile 

personale a drepturilor de natură salarială a angajaŃilor instituŃiei; 

� Organizează controlul permanent privind operaŃiunile 

economice efectuate; 

� Propune şi actualizează nivelul de taxe percepute pentru 

ocuparea domeniului public şi privat al Sectorului 6; 

� Propune şi colaborează la elaborarea unor proiecte de 

hotărâri, în domeniul financiar-contabil, supuse aprobării 
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Consiliului Local al Sectorului 6; Proiectele de hotărâri se 

înaintează Serviciului AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local; 

� Prezintă CurŃii de Conturi a Municipiului Bucureşti situaŃiile 

şi documentele solicitate de controlorii abilitaŃi,  cu ocazia 

controalelor anuale realizate de această institituŃie de control a 

M.F.P., în vederea verificării modului de cheltuire a banilor 

publici; 

� Asigură aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor  dispuse 

de Primarul Sectorului 6 sau de şefii ierarhici.  

 

22.2 Serviciul Administrativ 

� Asigură curăŃenia, securitatea clădirii şi funcŃionarea tuturor 

instalaŃiilor Primăriei; 

� Face propuneri de efectuare a reparaŃiilor capitale şi de 

întreŃinere, conform normelor în vigoare; 

� Asigură aprovizionarea cu materiale, consumabile şi piese 

de schimb pentru întreŃinerea copiatoarelor, aparatelor fax, 

calculatoarelor, imprimantelor, maşinilor de calcul, precum şi 

pentru  autoturismele din dotare; 

� Propune casarea unor bunuri cu durata de viaŃă expirată; 

� Asigură aprovizionarea cu materiale de întreŃinere, pentru 

instalaŃiile de iluminat şi cele sanitare, precum şi pentru curăŃenie; 

� Asigură aprovizionarea şi distribuirea rechizitelor, conform 

referatelor de necesitate; 
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� Organizează şi supraveghează activitatea de stingere a 

incendiilor, răspunde de  dotarea cu aparatură şi echipamente 

specifice conform Planului de prevenire şi stingere a incendiilor; 

� Organizează şi controlează modul de executare a serviciilor 

de pază; 

� Participă la organizarea alegerilor locale, prezidenŃiale, 

europarlamentare, având ca sarcină organizarea şi dotarea 

secŃiilor de votare. 

� În îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile 

specializate ale sectorului, instituŃiile şi regiile autonome (InstituŃia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, P.M.B., Apa Nova, Distrigaz, 

Electrica, etc.), verificând cantităŃile stipulate emise de aceştia, cu 

consumurile efective, înregistrate la locaŃiile Primăriei Sectorului 6. 

 

 Art. 23. DIRECłIA INVESTIłII – are ca obiect de activitate 

elaborarea strategiei de dezvoltare tehnico-edilitară durabilă, 

armonioasă şi spaŃial echilibrată a Sectorului 6, achiziŃionarea 

lucrărilor, serviciilor sau produselor cuprinse în lista obiectivelor 

de investiŃii, derularea şi finalizarea contractelor privind 

obiectivele de investiŃii, urmărirea tuturor lucrărilor edilitare ce se 

execută pe teritoriul Sectorului 6. 

 

23.1. Serviciul AchiziŃii Publice 

� Elaborează, pe baza studierii analizelor proprii şi 

propunerilor celorlalte servicii specializate, programele de 
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achiziŃii, însoŃite de note de fundamentare, pentru includerea în 

planurile de investiŃii, pe priorităŃi, a fondurilor necesare; 

� Estimează valoarea lucrărilor selectate pentru programele 

de investiŃii şi întocmeşte listele de buget, pe baza datelor 

furnizate de celelalte servicii specializate; 

� Întocmeşte documentaŃii în vederea obŃinerii certificatelor 

de urbanism, autorizaŃiilor de construcŃie şi propunerilor de 

cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate prin DirecŃia 

InvestiŃii, avizate, în ordine, de Arhitectul Şef şi Primarul 

Sectorului 6; 

� Organizează procedurile de achiziŃii publice, colaborează 

cu proiectanŃii la elaborarea documentaŃiilor tehnico-economice, 

dosarelor de achiziŃii publice şi contractele aferente acestora; 

� Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite 

priorităŃile în vederea realizării obiectivelor de investiŃii, în limita 

bugetului aprobat şi asigură evidenŃa documentelor justificative 

prezentate DirecŃiei Economice, în vederea efectuării plăŃilor, 

inclusiv pentru actele adiŃionale; 

� Întocmeşte Caietele de Sarcini pentru achiziŃii, concesionări 

şi contracte de comodat, împreună cu direcŃiile de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 6; 

� Colaborează cu celelalte compartimente cu atribuŃii, cu 

serviciile şi instituŃiile publice din subordinea Consiliului Local în 

vederea elaborării şi realizării planurilor de reparaŃii pentru anul în 

curs; 
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� Participă la întocmirea documentaŃiilor necesare şi 

colaborează cu instituŃiile guvernamentale abilitate în vederea 

obŃinerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.); 

� Asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea 

lucrărilor edilitare şi a reŃelelor rutiere. 

 

23.2. Serviciul Derulare Contracte 

� Asigură derularea contractelor de investiŃii, precum şi 

prestări de servicii conexe acestora, pâna la faza încheierii 

recepŃiei finale; 

� Urmăreşte elaborarea CărŃii Tehnice a construcŃiei, 

document ce va fi transmis beneficiarului investiŃiei; 

� Face propuneri, funcŃie de solicitările petenŃilor, în vederea 

elaborării planurilor de investiŃii; 

� Participă, împreună cu proiectanŃii, la elaborarea 

documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor 

geologice, geotehnice, topografice şi hidrologice în vederea 

fundamentării lucrărilor de investiŃii; 

� Întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea 

modificării valorilor de investiŃii contractate; 

� Înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi 

reclamaŃiile cetăŃenilor şi asociaŃiilor de locatari privind lucrările 

de reabilitări sistem rutier, reparaŃii străzi, reabilitare termică a 

locuinŃelor, reabilitare a spaŃiilor verzi şi întreprinde măsurile de 

remediere necesare; 
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� Verifică, în teren, respectarea documentaŃiei de execuŃie şi 

a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea 

acestora, potrivit documentaŃiilor elaborate şi autorizate; 

� Controlează derularea contractelor de studii de fezabilitate 

şi proiecte tehnice şi asigură efectuarea recepŃiilor la terminarea 

lucrărilor de către comisia constituită conform legii; 

� Verifică concordanŃa dintre proiectul tehnic şi corectitudinea 

întocmirii situaŃiilor de lucrări, funcŃie de stadiul fizic al acestora şi 

propune spre plată valorile evaluate, conform legilor şi 

normativelor în vigoare; 

� Centralizează şi redactează situaŃii referitoare la starea 

reŃelelor de utilităŃi; 

� Participă la programul de întâlniri între reprezentanŃii 

Primăriei Sectorului 6, reprezentanŃii AsociaŃiilor de 

proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităŃi; 

� Participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, 

la recepŃia lucrărilor de investiŃii, urmărind calitatea, 

funcŃionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaŃiile 

tehnico-economice; 

� În îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile 

specializate ale sectorului, instituŃiile şi regiile autonome (InstituŃia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, P.M.B., Inspectoratul de 

ConstrucŃii Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.). 

 

23.3. Birou Urmărire Avize şi DocumentaŃie Tehnică 

� Asigură derularea contractelor serviciilor de proiectare; 
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� Urmareşte respectarea termenelor de predare a studiilor de 

fezabilitate, proiectelor tehnice, acordurilor şi avizelor stabilite prin 

contract; 

� Întocmeşte, la cererea Serviciului AchiziŃii Publice, Note de 

Fundamentare şi valori estimative a lucrărilor de investiŃii ce 

urmează a fi contractate; 

� Primeşte proiectele, faza SF, prin proces verbal de 

predare-primire; 

� Întocmeşte proiecte de hotărâri, expuneri de motive, 

rapoarte de specialitate şi Indicatori Tehnico – Economici în 

vederea aprobării, de către Consiliul Local al Sectorului 6,  a 

valorilor de  investiŃii pentru obiectivele propuse; 

� Dă Ordin de începere lucrări la faza PT + DDE în baza 

indicatorilor aprobaŃi de Consiliu Local Sector 6; 

� Depune Cerere Certificat Urbanism prin registratura 

Serviciului Birou Unic PS. 6; 

� Primeşte proiectul faza PT + DDE prin proces verbal 

predare - primire 

� ObŃine avize regii: Apa Nova S.A., Distrigaz Sud S.A., Enel, 

R.A.D.E.T., Romtelecom, R.A.T.B., URBAN, AgenŃia pentru 

ProtecŃia Mediului, Luxten, Inspectoratul pentru SituaŃii de 

UrgenŃă, P.M.B. (Comisia precoordonare reŃele edilitare, Comisia 

de circulaŃie); 

� Întocmeşte documentaŃia pentru Aviz de conformitate – 

P.S. 6 (reabilitare sistem rutier) şi pentru Acord de Principiu – 

P.M.B. (apă, canal, electrica); 
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� Întocmeşte şi depune Cerere şi documentaŃie în vederea 

obŃinerii AutorizaŃiei de Construire; 

� Urmăreşte încadrarea în perioada de valabilitate a 

AutorizaŃiei de Construire – depune cerere de prelungire a 

acesteia; 

� Întocmeşte adrese către Serviciul Economic în vederea 

decontării serviciilor de proiectare; 

� Participă la recepŃiile lucrărilor de execuŃie la finalizarea 

acestora; 

� Face parte din comisia de evaluare/negociere în vederea 

încheierii contractelor de servicii/lucrări a obiectivelor propuse; 

� Participă la întocmirea documentaŃiilor necesare şi 

colaborează cu instituŃiile guvernamentale abilitate în vederea 

obŃinerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.); 

  

 Art. 24. DIRECłIA RELAłII PUBLICE ŞI COMUNICARE 

are ca obiect de activitate: 

� asigurarea comunicării continue şi transparente a 

Primarului, Viceprimarului, Secretarului Sectorului 6, 

compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului, 

instituŃiile şi serviciile publice de interes local cu cetăŃenii, în 

vederea soluŃionării eficiente şi oportune a problemelor 

comunităŃii, precum şi elaborarea şi aplicarea unei strategii de 

relaŃii publice care să inducă o imagine corectă, pozitivă şi 

credibilă, asupra performanŃelor administrative ale Primăriei 

Sectorului 6. 
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� asigurarea informării cetăŃenilor asupra activităŃii Consiliului 

Local Sector 6 şi a Primăriei Sector 6 şi oferirea de relaŃii privind 

modalitatea de a obŃine documente, avize, aprobări care, în 

conformitate cu prevederile legale, sunt de competenŃa primăriei 

şi a serviciilor descentralizate din subordinea Consiliului Local. 

 

24.1. Serviciul Birou Unic 

� Asigură înregistrarea, repartizarea şi urmărirea 

corespondenŃei adresată Primăriei; 

� Realizează documentaŃia necesară şi modelele specifice, 

pe tipuri de probleme ale cetaŃenilor, pe care le pune la dispoziŃie 

celor interesaŃi, pe cale directă, afişaj sau poşta electronică; 

� Informează operativ  petenŃii asupra documentelor 

necesare completării dosarelor şi punerea la dispoziŃie a 

instrucŃiunilor şi modelelor de documente necesare, direct la 

ghişeul unic sau pe internet; 

� Asigură funcŃionarea eficientă şi operativă a sistemului 

informatic integrat de preluare, coordonare, urmărire a traseului şi 

stadiului de soluŃionare a petiŃiilor, până la finalizare şi anunŃarea 

petentului; 

� Asigură informarea oportună a petenŃilor asupra situaŃiilor 

de respingere a dosarelor, cu menŃionarea motivelor; 

� Are obligaŃia optimizării soluŃionării petiŃiilor şi respectării 

riguroase a termenelor legale de soluŃionare şi răspuns; 

� Contribuie la asigurarea transparenŃei decizionale a 

activităŃii administrative din Primăria Sectorului 6, eliminarea 
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birocraŃiei, eficientizarea relaŃiei dintre autoritatea publică şi 

cetăŃean prin scurtarea timpului dintre cerere şi răspuns; 

� Serviciile de consiliere sunt realizate de un corp de 

funcŃionari publici, alcătuiŃi din reprezentanŃi ai tuturor 

direcŃiilor/serviciilor instituŃiei, bine pregătiŃi, specializaŃi pe 

diferitele probleme din arealul de competenŃă al administraŃiei 

publice locale; 

� Colaborează operativ şi eficient cu compartimentele ce au 

competenŃe în soluŃionarea problemelor ridicate de cetăŃeni. 

 

24.2. Serviciul RelaŃii cu Mass-Media şi Societatea 

Civilă 

� Analizează, planifică şi evaluează comunicarea în 

problemele privind Primăria Sectorului 6; 

� Colectează, prelucrează şi analizează informaŃiile, de orice 

fel, privind problemele din Sectorul 6 şi le difuzează, în condiŃii de 

transparenŃă; 

� Colaborează cu celelalte servicii pentru obŃinerea de 

informaŃii de interes public, care să fie mediatizate prin presa 

scrisă şi audio-vizuală, poşta electronică, afişaj, etc., în condiŃii de 

totală transparenŃă administrativă; 

� Redactează şi asigură transmiterea comunicatelor şi a 

informaŃiilor de presă în topuri informative către agenŃiile de 

presă, ziare/reviste, radio, televiziuni, prin fax sau e-mail; 
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� Gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot 

afecta încrederea cetăŃenilor în activitatea desfaşurată de 

Primărie; 

� Organizează conferinŃe de presă, pentru ca reprezentanŃii 

Primăriei şi ai Consiliului Local Sector 6 să poată prezenta, printr-

un dialog transparent, necenzurat şi onest, activitatea depusă în 

slujba cetăŃenilor din Sectorul 6; 

� Elaborează zilnic “Revista Presei” – paleta informativă 

pentru conducerea Primăriei Sectorului 6; 

� Realizeză acŃiuni comune, proiecte în parteneriat, 

consultanŃă reciprocă, pentru menŃinerea unor legături active cu 

reprezentanŃii societăŃii civile; 

� Contribuie la elaborarea şi aplicarea politicii 

guvernamentale de promovare a relaŃiilor cu ministerele, agenŃii, 

alte instituŃii cu atribuŃii legate de relaŃiile publice;  

� AcŃionează pentru atragerea societaŃii civile la activităŃile 

care au legătură cu procesul de relaŃii publice şi participă la 

programele societăŃii civile în domeniul relaŃiilor publice. 

 

24.3. Serviciul RelaŃii cu OrganizaŃiile Interne şi 

InternaŃionale Protocol Evenimente 

� Asigură activitatea de cooperare internă şi internaŃională a 

Primăriei Sectorului 6 în condiŃiile cerinŃelor actuale de 

dezvoltare; 
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� Asigură traducerile curente, logistică şi organizarea de 

vizite bilaterale ale primărilor şi a delegaŃiilor instituŃiilor omoloage 

din străinătate în Sectorul 6;  

� Asigură traducerile curente, logistică şi participarea la 

vizitele bilaterale ale Primarului Sectorului 6 şi ale delegaŃiilor în 

străinătate; 

� Asigură legatură cu organismele şi asociaŃiile internaŃionale 

cu care colaborează Primăria Sectorului 6 la acŃiuni cu caracter 

internaŃional şi gestionează dezvoltarea şi derularea acestor 

acŃiuni; 

� Stabileşte, menŃine contacte strânse şi relaŃii de colaborare 

cu organizaŃiile interne şi internaŃionale care promovează şi 

protejează interesele comune ale autorităŃilor administraŃiei 

publice locale, pentru soluŃionarea şi gestionarea nevoilor publice 

în interesul colectivităŃilor locale; 

� Elaborează şi promovează proiectele de hotărâre ale 

Consiliului Local care aprobă afilierea la AsociaŃii şi OrganizaŃii cu 

caracter internaŃional; 

� MenŃine şi elaborează corespondenŃa prin scrisori oficiale, 

poşta electronică, curier diplomatic etc., cu instituŃiile omoloage 

din străinătate, stabilind, la cererea Primarului Sectorului 6, 

domeniile de cooperare/colaborare; 

� La solicitarea Primarului, întocmeşte documentaŃia 

necesară înfrăŃirii, între Sectorul 6 şi alte unităŃi administrative 

omoloage internaŃionale, şi stabileşte conŃinutul acordului/ 
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protocolului de înfrăŃire, agreat de ambele părŃi prin 

corespondenŃă (e-mail, scrisori oficiale, curier diplomatic etc.); 

� Realizează materiale de prezentare în vederea promovării 

imaginii Primăriei Sectorului 6 pe plan extern şi pentru susŃinerea 

şi intensificarea relaŃiilor de colaborare internaŃionale; 

� Elaborează referatul de specialitate şi dispoziŃia Primarului 

pentru deplasarea în străinătate a reprezentanŃilor Primăriei care 

participă la vizitele externe; 

� Se ocupă de efectuarea rezervărilor pentru cazare şi bilete 

de avion şi atunci când este cazul de obŃinerea vizelor şi a 

asigurărilor medicale; 

� Primeşte şi centralizează la întoarcerea din deplasare a 

delegaŃiilor Primăriei rapoartele de activitate ale reprezentanŃilor 

care efectuează vizite în străinătate, în interes de serviciu; 

� Gestionează, întocmeşte şi monitorizează fişele de contact 

(memo) în urma fiecărei întâlniri cu partenerii externi; 

� Propune strategia de relaŃii publice şi programul 

evenimentelor de imagine a Primăriei, promovând atât 

evenimentele proprii cât şi pe cele produse de alte direcŃii; 

� Creează identitatea instituŃiei, ceea ce înseamnă 

prezentarea cu precădere a elementelor de identificare a 

instituŃiei; 

� Urmăreşte programul (calendarul) de manifestări sociale, 

culturale, de mediu, etc. şi promovează împreună cu Centrul 

Cultural European Sector 6 manifestări locale; 
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� Creează şi actualizează permanent baza de date privitoare 

la organizaŃii guvernamentale şi neguvernamentale, pe domenii 

de activitate (cultură, sănătate, mediu, social, tineret, 

învăŃământ); 

� IniŃiază, organizează şi participă la diferite conferinŃe, mese 

rotunde, întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru pe teme 

de interes public sau specifice domeniului de activitate; 

� Întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale 

Consiliului Local şi dispoziŃii ale Primarului pentru activitatea de 

comunicare şi relaŃii publice; 

� Monitorizează activitatea instituŃiilor locale de cultură, artă, 

sport, învăŃământ, asistenŃă socială şi asigură colaborarea cu 

acestea; 

� Efectuează demersurile pentru obŃinerea paşapoartelor de 

serviciu şi a vizelor necesare şi asigură programarea vizitelor 

protocolare şi legătura cu factorii de decizie implicaŃi; 

� Asigură protocolul necesar pentru activităŃile oficiale 

organizate în incinta Primăriei, precum şi cu ocazia manifestărilor 

publice, jubiliare, înmânări de medalii, distincŃii, depuneri de 

coroane, şi recuzita necesară; 

� Creează modul de prezentare al corespondenŃei de 

protocol şi transmite invitaŃii, felicitări diferitelor instituŃii sau 

persoane cu care conducerea are relaŃii de colaborare; 

� Concepe şi execută machete pentru afişe, bannere, 

diplome, invitaŃii, cadouri şi alte materiale promoŃionale pentru 

diferite evenimente şi acŃiuni de protocol ale Primăriei. 
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24.4. Serviciul Audiente ReclamaŃii Sesizări Arhivă 

� Înregistrează solicitările de înscriere în audienŃe la 

conducerea instituŃiei; 

� Organizează şi răspunde de desfăşurarea audienŃelor; 

� Primeşte şi înregistrează petiŃii (solicitări, adrese, cereri, 

reclamaŃii, sesizări, facturi şi alte documente) primite direct sau 

prin corespondenŃă (poşta, fax, e-mail, curier), de la petenŃi 

persoane fizice, organizaŃii, instituŃii centrale şi locale, instanŃe, 

ONG - uri, etc; 

� Expediază corespondenŃa prin poştă, prin tarifare la 

greutate şi la modul de expediere (scrisoare simplă, 

recomandată, recomandată cu confirmare de primire, scrisoare 

cu valoare declarată, etc.), pe borderouri, care sunt justificate 

lunar, la Serviciul Economic; 

� Primeşte, cu procedura de rigoare, citaŃiile, hotărârile, 

senŃintele penale/civile, le înregistrează în registrele speciale 

pentru citaŃii şi le distribuie către Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, către Serviciul Autoritate Tutelară, sau, după caz, 

către serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului 

Local; 

� Primeşte şi înregistrează în registrul special procesele 

verbale de amendă, după care le expediază  către Serviciul 

Public pentru FinanŃe Publice Locale; 

� Primeşte spre arhivare şi arhivează documentele emise de 

direcŃiile – serviciile – birourile Primăriei, conform metodologiei 

Arhivelor NaŃionale; 
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� Organizează unitatea arhivistică, pe termene de păstrare, 

conform normelor de aplicare a metodologiei Legii nr. 16/1996; 

� Eliberează copii după documentele din cadrul unităŃii 

arhivistice, pe baza cererii scrise, în condiŃiile legii; 

� Întocmeşte şi actualizează nomenclatorul arhivistic; 

� Asigură evidenŃa proceselor verbale de preluare a 

documentelor, a proceselor verbale de selecŃionare şi a tuturor 

documentelor existente în arhivă. 

 

24.5. Serviciul RelaŃii Publice în Teritoriu 

� Informează cetăŃenii, oportun, în condiŃii de transparenŃă, 

asupra actelor normative, programelor de dezvoltare comunitară, 

Hotărârilor Consiliului Local şi DispoziŃiilor Primarului Sectorului 6; 

� Realizează activităŃi de consiliere bazate pe informarea 

corectă şi prezentarea consecinŃelor fiecărei opŃiuni, astfel încât 

oamenii să poată decide cum să procedeze optimal, funcŃie de 

situaŃie; 

� Informează cetaŃenii cu privire la actele normative 

importante, în vigoare, cu caracter general şi specific; 

� Asigură un flux informaŃional eficient între administraŃia 

locală şi cetăŃean; 

� Asigură caracterul de actualitate şi imparŃialitate al 

informaŃiei; 

� Realizează analizele şi prognozele privind dinamica 

problemelor comunităŃii; 

� Stimulează responsabilitatea cetăŃeanului; 
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� Promovează autonomia locală prin creşterea capacităŃii de 

elaborare şi aplicare a politicilor comunitare; 

 

24.6. Compartimentul ActivităŃi Speciale SituaŃii de UrgenŃă 

MLM 

� Întocmeşte lucrările de mobilizare pentru situaŃii de urgenŃă 

ale Consiliului Local al Sectorului 6; 

� Actualizează programul de distribuŃie către populaŃie a 

produselor alimentare şi nealimentare pe bază de raŃii şi cartele, 

în caz de mobilizare sau război; 

� Inventariază adăposturile publice şi propun măsuri de 

investiŃii pentru menŃinerea acestora într-o permanentă stare de 

funcŃionare; 

� Urmăreşte şi prezintă spre aprobare bugetul pentru primul 

an de război; 

� Coordonează, îndrumă şi controlează activităŃile privind 

protecŃia informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 

� Întocmeşte sinopticul cu activităŃile desfăşurate de către 

ofiŃerul de serviciu la producerea unor situaŃii de urgenŃă; 

� Pregăteşte convocarea Comitetului Local pentru SituaŃii de 

UrgenŃă şi constituirea grupelor operative; 

� Colaborează cu I.S.U. Sector 6 şi propune măsurile pentru 

situaŃiile de urgenŃă apărute şi limitarea efectelor produse de 

acestea; 

� Colaborează cu I.S.U. Sector 6 în vederea actualizării 

Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor 
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umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării 

situaŃiilor de urgenŃă pe care le supune spre aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

� Organizează şi conduce activitatea serviciilor voluntare 

pentru situaŃiile de urgenŃă; 

� Informează InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

despre măsurile adoptate şi modul de gestionare a situaŃiei; 

� Întocmeşte şi propune spre aprobare algoritmul gestionării, 

colectării şi distribuirii de ajutoare pentru sinistraŃi; 

� Comunică cetăŃenilor măsurile întreprinse pentru 

gestionarea situaŃiilor de urgenŃă. 

 

24.7. Compartimentul RelaŃii Publice On-line 

� Asigură mentenanŃa site-lui Primariei Sector 6 – 

www.primarie6.ro; 

� Postează pe site-ul Primăriei  materiale informative; 

� Colaborează cu DirecŃia AdministraŃie Publică Locală şi 

DirecŃia Managementul Resurselor Umane pentru postarea 

proiectelor de hotărâri, a hotărârilor de consiliu, a proceselor 

verbale ale şedinŃelor de consiliu, declaraŃii de avere şi interese, 

etc., în vederea realizării transparenŃei decizionale; 

� Colaborează cu aparatul de specialitate al primarului şi cu 

serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local 

în vederea postării de informaŃii de interes public; 



105 

 

� Asigură asistenŃa on-line prin intermediul site-lui 

www.domnuleprimar.ro în care răspunde on-line la petiŃiile trimise 

de către cetăŃenii Sectorului 6; 

� Asigură asistenŃă telefonică prin intermediul serviciului call-

center. 

 

 Art. 25. DIRECłIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI 

RELAłII CU ASOCIAłIILE DE PROPRIETARI are ca obiect de 

activitate monitorizarea activităŃii serviciilor publice gospodăreşti, 

îndeplinirea obligaŃiilor administraŃiei locale în raporturile cu 

asociaŃiile de proprietari şi soluŃionarea oportună a problemelor 

comunitare. 

 

25.1. Serviciul Monitorizare  Servicii Publice Gospodăreşti 

� Înregistrează şi verifică corectitudinea sesizărilor (scrise 

sau telefonice) şi a reclamaŃiilor persoanelor fizice, asociaŃiilor de 

proprietari şi agenŃilor economici, legate de activitatea de 

gospodărie comunitară, le transmite regiilor autonome sau altor 

unităŃi implicate, urmăreşte soluŃionarea lor şi comunică petenŃilor 

modul de rezolvare; 

� Colectează informaŃiile cu privire la abonaŃi, reŃele, dotări 

tehnice, mod de organizare, necesare întocmirii unor situaŃii 

periodice şi urmărirea îndeplinirii acestora; 

� Îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi 

spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, din cadrul 

blocurilor de locuinŃe – condominii; 
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� Îndrumă şi sprijină asociaŃiile de proprietari pentru 

îndeplinirea obligaŃiilor ce le revin pentru întreŃinerea şi repararea 

construcŃiilor şi instalaŃiilor din condominiu; 

� SancŃionează faptele contravenŃionale, care prin natura lor 

constituie contravenŃii referitoare la prevederile Legii nr. 230/2007 

şi Normelor Metodologice de înfiinŃare, organizare şi funcŃionare 

a asociaŃiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr. 1588/2007, 

dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiŃii încât, potrivit legii 

penale, să fie considerate infracŃiuni (conform Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6  nr. 166/2009); 

� Monitorizează teritoriul Sectorului 6, evidenŃiind aspectele 

negative privind gospodăria locală şi asociaŃiile de proprietari, în 

vederea elaborării de propuneri de investiŃii, pentru creşterea 

gradului de civilizatie şi confort urban; 

� Verifică realizarea calitativă a serviciilor publice 

gospodăreşti de către regii şi societăŃi prestatoare de utilităŃi, 

studiind posibilitatea de economisire a consumurilor prin găsirea 

de soluŃii optime; 

� Urmăreşte asigurarea de către agenŃii economici, 

proprietarii şi asociaŃiile de proprietari, a tuturor condiŃiilor pentru 

exploatarea clădirilor în stare de siguranŃă pe toată durata 

existenŃei acestora şi pentru funcŃionarea în bune condiŃii a 

instalaŃiilor aferente; 

� Se implică activ în stabilirea, coordonarea sau definitivarea 

programelor proprii de investiŃii în domeniul edilitar, ale regiilor 
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furnizoare de utilităŃi publice (APA NOVA, RADET, DISTRIGAZ, 

ELECTRICA etc.); 

� Acordă, în permanenŃă, consultanŃă în probleme de servicii 

publice tuturor solicitanŃilor şi urmărirea soluŃionării problemelor 

ridicate de aceştia; 

� Organizează întâlniri între cetăŃenii Sectorului 6 şi factorii 

de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 6, reprezentanŃii 

AsociaŃiilor de proprietari/locatari/gospodăriilor individuale şi 

specialiştii din cadrul regiilor furnizoare de utilităŃi, pentru 

rezolvarea unor probleme de interes comun; 

� Asistă, în limita timpului alocat/aprobat, la şedinŃele 

Adunărilor Generale sau ale Comitetelor executive ale membrilor 

asociaŃiilor de proprietari, la solicitarea acestora, prin adresă 

scrisă, în vederea îndrumării pentru respectarea legislaŃiei 

referitoare la organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari; 

� Participă la diverse dezbateri pe probleme legate de 

energie, servicii publice de gospodărie locală şi asociaŃii de 

proprietari/locatari etc., organizate de P.M.B., O.N.G.-uri, diferite 

publicaŃii, A.N.R.S.C. şi alŃii. 

 

25.2. Serviciul RelaŃii cu AsociaŃiile de Proprietari 

� Îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi 

spaŃiilor cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă, din cadrul 

blocurilor de locuinŃe – condominii, în scopul, înfiinŃării asociaŃiilor 

de proprietari, în condiŃiile legii; 
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� Îndrumă şi sprijină asociaŃiile de proprietari pentru 

îndeplinirea obligaŃiilor ce le revin pentru întreŃinerea şi repararea 

construcŃiilor şi instalaŃiilor din condominiu; 

� Verifică, la sesizarea cetăŃenilor sau din oficiu, dacă 

preşedintele asociaŃiei, comitetul executiv împreună cu membrii 

asociaŃiei de proprietari au luat toate măsurile necesare pentru 

repararea şi menŃinerea în stare de siguranŃă a clădirii şi a 

instalaŃiilor comune aferente pe toată durata existenŃei acestora; 

� Verifică, la sesizarea cetăŃenilor sau din oficiu, dacă 

comisia de cenzori/cenzorul  asociaŃiei îşi îndeplineşte atribuŃiile 

ce îi revin, potrivit prevederilor legislaŃiei din domeniul asociaŃiilor 

de proprietari şi ale statutului asociaŃiei; 

� Verifică, la sesizarea cetăŃenilor sau din oficiu, dacă 

administratorul asociaŃiei de proprietari, persoană fizică sau 

juridică, îşi îndeplineşte atribuŃiile ce îi revin, potrivit prevederilor 

legislaŃiei din domeniul asociaŃiilor de proprietari, şi ale statutului 

asociaŃiei; 

� Verifică, la sesizarea cetăŃenilor sau din oficiu, dacă 

schimbarea, de către proprietar, a destinaŃiei locuinŃei s-a realizat 

în baza autorizaŃiilor şi aprobărilor legale; 

� Verifică, la sesizarea cetăŃenilor sau din oficiu, dacă 

modificarea aspectului proprietăŃii comune şi a elementelor 

constructive ale clădirii s-au realizat în baza autorizaŃiilor şi 

aprobărilor legale; 

� Verifică documentele asociaŃiei, prin întocmirea unei 

invitaŃii, Ńinându-se seama de toate solicitările din petiŃie, care va 
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fi înmânată direct reprezentantului asociaŃiei sau împuternicitului 

acestuia, moment în care funcŃionarul delegat, împreună cu 

reprezentantul asociaŃiei stabilesc de comun acord data şi ora 

când va avea loc controlul. În urma verificării, funcŃionarul public 

delegat, consemnează constatările, într-o “Notă de Constatare” – 

tip, şi îndrumă preşedintele asociaŃiei pentru respectarea 

prevederilor legale în vigoare din domeniul asociaŃiilor de 

proprietari; 

� Asistă, în limita timpului alocat/aprobat, la şedinŃele 

Adunărilor Generale sau ale Comitetelor executive ale membrilor 

asociaŃiilor de proprietari, la solicitarea acestora, prin adresă 

scrisă, în vederea îndrumarii pentru respectarea legislaŃiei 

referitoare la organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 

proprietari;   

� Întocmeşte procese verbale de sancŃionare a persoanelor 

fizice responsabile, pentru fapte contravenŃionale, care prin 

natura lor constituie contravenŃii referitoare la prevederile Legii nr. 

230/2007 şi Normelor Metodologice de înfiinŃare, organizare şi 

funcŃionare a asociaŃiilor de proprietari aprobate prin H.G. nr. 

1588/2007, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiŃii încât, 

potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni;   

� Organizează întâlnirile dintre cetăŃenii Sectorului 6 şi 

factorii de conducere din cadrul Primăriei Sectorului 6, invitaŃi din 

partea regiilor furnizoare de servicii pentru rezolvarea unor 

probleme de interes comun; 

� Realizează relaŃii cu publicul conform legislaŃiei în vigoare; 
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� Răspunde petenŃilor în termenul stabilit de lege; 

� Participă la diverse dezbateri pe teme legate de domeniul 

asociaŃiilor de proprietari/locatari; 

� Întocmeşte şi distribuie materiale informative, de interes, 

pentru asociaŃiile de proprietari; 

� Asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru examinarea 

persoanelor care doresc să obŃină calitatea de administrator de 

imobile; 

� Actualizează baza de date a serviciului privind evidenŃa 

asociaŃiilor de locatari/proprietari şi a administratorilor de imobil 

atestaŃi de către Comisia de Atestare pentru examinarea 

persoanelor care doresc să obtină calitatea de administrator de 

imobile;  

� Realizează activităŃi tehnice specifice serviciului (arhivă, 

tehnoredactare computerizată, corespondenŃă, evidenŃă lucrări); 

� Participă, împreună cu comisia de specialitate numită de 

Consiliul Local la examenele de atestare a administratorilor de 

imobil. 

25.3. Serviciul Control Financiar la AsociaŃii Proprietari 

� Realizează control financiar contabil la asociaŃiile de 

proprietari la sesizarea proprietarilor sau a chiriaşilor ce locuiesc 

în acel bloc, sau din oficiu; 

� Verifică corectitudinea întocmirii raportului comisiei de 

cenzori; 

� Verifică corectitudinea întocmirii listei de întreŃinere pe baza 

documentelor justificative înregistrate în contabilitate; 
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� Verifică corectitudinea evidenŃierii sumelor în: registrul 

jurnal, registrul inventar, registrul de casă, ştatele de salarii, fişe 

pentru cheltuieli diverse (venituri şi cheltuieli), registrele pentru 

evidenŃa fondului de rulment şi a fondului de reparaŃii, registrul 

pentru evidenŃa sumelor speciale ce cuprind sumele de bani 

provenite din închirierea spaŃiilor comune, situaŃia soldurilor 

elemetelor de activ şi pasiv, precum şi alte acte sau documente 

prevăzute de lege; 

� Constată, în timpul controlului, respectarea legislaŃiei 

contabile şi în cazul descoperirii nerespectării prevederilor legale, 

aplică sancŃiunile contravenŃionale prevăzute de Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 165/2009; 

� Urmăreşte intrarea în legalitate a celor verificaŃi; 

� Verifică modul de respectare a corelaŃiilor obligatorii dintre 

situaŃia soldurilor elementelor de activ şi pasiv cu registrul 

inventar, registrul jurnal, registrul pentru evidenŃa fondului de 

rulment, de reparaŃii şi a altor fonduri speciale, fişele de 

operaŃiuni diverse, lista de plată, etc.; 

� Redactează răspunsurile în baza Notelor de control şi a 

Rapoartelor de control ca rezultat final al verificării; 

� În cazuri excepŃionale, conform Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 95/2009, propune efectuarea de expertize financiar-

contabile la AsociaŃia de proprietari în cauză. 

 

25.4. Biroul Control Sanitar Veterinar şi Fitosanitar 

� SoluŃionează petiŃiile cetăŃenilor, referitoare la condiŃiile de 

creştere, îngrijire şi circulaŃie a animalelor pe raza Sectorului 6; 
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� Declară epizootiile şi instituie măsurile de carantină ce se 

impun în cazul evoluŃiei bolilor infecŃioase pe teritoriul Sectorului 

6 (reactivarea comandamentului antiepizootic local); 

� Colaborează cu instituŃii specializate în vederea 

desfăşurării unor acŃiuni de dezinfecŃie, dezinsecŃie şi deratizare. 

 

 Art. 26. DIRECłIA MANAGEMENTUL CREDITELOR - 

este un compartiment funcŃional din cadrul structurii 

organizatorice a Primăriei Sectorului 6, aflat în coordonarea 

Administratorului Public. Are ca atribuŃii specifice: 

� Coordonează proiectele finanŃate din împrumuturi externe 

contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 

nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi 

similare;  

� Urmăreste şi controlează derularea acordurilor de 

împrumut şi a acordurilor de asistenŃă financiară nerambursabilă, 

din faza de lansare şi până la finalizarea proiectelor finanŃate şi 

rambursarea în totalitate a creditelor contractate; 

� Coordonează managementul integrat de proiect în 

conformitate cu prevederile acordului de finanŃare, având drept 

scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligenŃă şi 

eficienŃă;  

� Prezintă spre aprobare Primarului, în colaborare cu factorii 

interesaŃi, propunerile de decizii care urmează a fi luate în relaŃiile 

cu instituŃiile financiare internaŃionale, precum şi cu alŃi finanŃatori 

externi; 
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� Urmăreşte realizarea unei politici unitare de finanŃare 

externă;  

� Asigură negocierea acordurilor de împrumut sau a celor de 

finanŃare externă nerambursabilă, cu participarea beneficiarilor 

finali;  

� Analizează oportunităŃile de obŃinere a creditelor împreună 

cu beneficiarii finali, compartimentele de specialitate din cadrul 

primăriei şi prezintă Primarului un punct de vedere privind 

oportunitatea, necesitatea negocierii unor asemenea credite;  

� Asigură asistenŃă în implementarea proiectelor;  

� Asigură relaŃiile funcŃionale cu instituŃiile financiare 

internaŃionale şi cu beneficiarii finali ai împrumutului;  

� Prezintă Primarului rapoarte privind unele constatări şi 

eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de 

finanŃare externă rambursabilă şi nerambursabilă;  

� Propune DirecŃiei Economice includerea în proiectul de 

buget a fondurilor în valută sau în lei pentru rambursarea 

creditelor externe contractate sau garantate de stat, precum şi a 

plăŃilor de dobânzi şi comisioane în contul acestora, pentru 

instituŃiile publice din subordine;  

� Urmăreşte, în calitate de compartiment emitent, stadiul 

avizării proiectelor sau actelor aflate la alte organisme ale 

administraŃiei de stat; 

� Urmăreşte şi controlează derularea acordurilor de 

împrumut şi a acordurilor de asistenŃă financiară nerambursabilă, 
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din faza de lansare şi până la finalizarea proiectelor finanŃate şi 

rambursarea în totalitate a creditelor contractate;  

� Coordonează procesul de elaborare a propunerilor de 

proiecte finanŃabile prin asistenŃă financiară rambursabilă şi 

nerambursabilă şi propune Primarului promovarea lor, în funcŃie 

de priorităŃile strategice;  

� Acordă asistenŃă UnităŃilor de Implementare a proiectelor 

constituite pentru pregătirea termenilor de referinŃă 

corespunzatori temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanŃării 

externe, asigură monitorizarea contractelor a căror finanŃare este 

asigurată şi din credite externe, urmărind încadrarea în termenele 

convenite cu finanŃatorul extern.  

 

26.1. Serviciul Împrumuturi Rambursabile 

� Coordonează proiectele finanŃate din împrumuturi externe 

contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 

nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi 

similare;  

� Coordonează activitatea de negociere a acordurilor de 

împrumut sau a celor de finanŃare externă rambursabilă, cu 

participarea beneficiarilor finali;  

� Identifică, promovează şi solicită aprobarea de servicii 

financiare privind creditele externe (BEI, BERD, alte organisme 

financiare externe); 

� Urmăreşte şi controlează derularea acordurilor de 

împrumut şi a acordurilor de asistenŃă financiară rambursabilă, 
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din faza de lansare şi până la finalizarea proiectelor finanŃate şi 

rambursarea în totalitate a creditelor contractate; 

� Asigură relaŃiile funcŃionale cu instituŃiile financiare 

internaŃionale finanŃatoare, cu instituŃiile românesti care participă 

la realizarea programului, cu băncile româneşti cu care se încheie 

angajamente bancare pentru derularea operaŃiunilor şi cu 

beneficiarii finali ai finanŃării externe;  

� Analizează oportunităŃile de obŃinere a creditelor împreună 

cu beneficiarii finali, direcŃiile de specialitate din cadrul primăriei şi 

prezintă Primarului un punct de vedere privind oportunitatea, 

necesitatea şi eficienŃa negocierii unor asemenea credite; 

� Elaborează, pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului, 

consultând direcŃiile de specialitate din cadrul primăriei, 

programul de finanŃare externă a proiectelor;  

� Prezintă spre aprobare Primarului, în colaborare cu factorii 

interesaŃi, propunerile de decizii care urmează a fi luate în relaŃiile 

cu instituŃiile financiare internaŃionale, precum şi cu alŃi finanŃatori 

externi; 

� Supervizează activitatea de procurare, respectiv de 

pregătire a documentelor de achiziŃii (invitaŃia la licitaŃie, 

documentaŃia standard pentru organizarea licitaŃiei, termenii de 

referinŃă, stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor, întocmirea 

rapoartelor de evaluare, propunerea câştigătorului pentru 

adjudecarea contractului, transmiterea documentaŃiei la 

finanŃatorul extern pentru aprobarea contractului), obŃinerea la 
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timp a aprobării acestora, încheierea contractului, coordonarea 

derulării acestuia;  

� ObŃine autorizare de la Comisia de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale (CAIL); 

� Urmăreşte stadiul avizării proiectelor sau actelor aflate la 

alte organisme ale administraŃiei de stat, cu aducerea imediată la 

cunoştinŃă conducerii Primăriei; 

� Coordonează managementul integrat de proiect în 

conformitate cu prevederile acordului de finanŃare, având drept 

scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligenŃă şi 

eficienŃă;  

� Asigură monitorizarea proiectelor, întocmeşte rapoarte 

periodice şi anuale, pe care le transmite finanŃatorului extern şi 

instituŃiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte, 

conform prevederilor acordurilor de finanŃare şi a legislaŃiei 

naŃionale în vigoare; 

� Asigură negocierea acordurilor de împrumut sau a celor de 

finanŃare externă nerambursabilă, cu participarea beneficiarilor 

finali; 

� Asigură relaŃiile funcŃionale cu instituŃiile financiare 

internaŃionale şi cu beneficiarii finali ai împrumutului; 

� Prezintă Primarului rapoarte privind unele constatări şi 

eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de 

finanŃare externă rambursabilă şi nerambursabilă; 

� Colaborează cu firme de consultanŃă în vederea întocmirii 

documentaŃiilor necesare atragerii de fonduri; 
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� Acordă asistenŃă UnităŃilor de Implementare a proiectelor 

constituite pentru pregătirea termenilor de referinŃă 

corespunzători temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanŃării 

externe, asigură monitorizarea contractelor a căror finanŃare este 

asigurată şi din credite externe, urmărind încadrarea în termenele 

convenite cu finanŃatorul extern; 

� Face cunoscute noile instrumente financiare la nivelul 

autorităŃii locale cu normele legale şi datele limită de participare; 

� Organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri 

cu echipele UnităŃilor de Implementare a Proiectelor responsabile 

de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului 

realizării obiectivelor din acordurile de finanŃare şi luarea 

măsurilor, dupa caz; 

� Analizează propunerile de programe şi întocmeşte proiecte 

de hotărâri şi rapoarte de specialitate referitoare la elaborarea şi 

urmărirea proiectelor demarate cu fonduri extrabugetare; 

� Organizează dezbateri, mese rotunde, în colaborare cu 

serviciile din Primărie şi din subordinea Consiliului Local, pe teme 

de interes public general, precum şi cu organizaŃii ale societăŃii 

civile. 

 

26.2. Serviciul Împrumuturi Nerambursabile 

� Identifică programele de asistenŃă financiară acordate de 

Uniunea Europeană; 



118 

 

� Coordonează organizarea şi derularea activităŃii de 

identificare, selectare şi procurare a surselor informaŃionale 

privitoare la fondurile structurale şi de coeziune; 

� Identifică problemele economice, sociale sau de mediu ale 

sectorului care intră sub incidenŃa asistenŃei acordate de U.E.; 

� Centralizează ofertele şi studiile de proiecte cu posibilităŃi 

de finanŃare de interes pentru comunitate; 

� Coordonează procesul de elaborare a propunerilor de 

proiecte finanŃabile prin fonduri structurale şi propune Primarului 

promovarea lor, în funcŃie de priorităŃile strategice;  

� Elaborează şi redactează aplicaŃiile pentru programe şi 

proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanŃare externă 

pentru investiŃii privind îmbunătăŃirea calităŃii activităŃilor din 

administraŃia publică locală şi a vieŃii comunităŃii locale în general; 

� Creează şi actualizează continuu baza de date cu informaŃii 

despre finanŃatori (nume, adrese, direcŃii de finanŃare, sume 

minime şi maxime, termene limită, condiŃii de eligibilitate, etc.) 

pentru fiecare program operaŃional; 

� Acordă asistenŃă potenŃialilor beneficiari ai programelor 

specifice ale U.E. la accesarea şi implementarea unor proiecte 

finanŃate (cofinanŃate) din fonduri ale U.E.; 

� Creează şi întreŃine un cadru adecvat pentru parteneriatele 

dintre administraŃia publică locală şi alŃi colaboratori (mediul de 

afaceri, societatea civilă, instituŃii publice etc.) pe diferite 

programe şi proiecte; 
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� Participă la acŃiunile de conştientizare a cetăŃenilor privind 

realizarea de programe cu finanŃare externă; 

� IniŃiază şi facilitează buna circulaŃie a informaŃiilor legate de 

programele derulate de Primărie; 

� Răspunde direct pentru toate sarcinile şi obligaŃiile impuse 

de instituŃiile finanŃatoare; 

� Întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând 

derularea programelor cu finanŃare U.E. sau a altor programe, 

anual sau ori de câte ori se solicită; 

� Evaluează oportunităŃile de asociere ale Primăriei cu 

organizaŃii din sectorul privat şi cele neguvernamentale în 

vederea atragerii fondurilor structurale;  

� Coordonează managementul integrat de proiect în 

conformitate cu prevederile acordului de finanŃare; 

� Urmăreşte, în calitate de compartiment emitent, stadiul 

avizării proiectelor sau actelor aflate la alte organisme ale 

administraŃiei de stat; 

� Coordonează activitatea privind derularea contractelor de 

finanŃare din fondurile structurale şi de coeziune din faza de 

lansare şi până la finalizarea proiectelor finanŃate; 

� Prezintă Primarului rapoarte privind unele constatări şi 

eventuale nereguli rezultate în urma derulării contractelor de 

finanŃare nerambursabilă;  

� Coordonează procesul de elaborare a propunerilor de 

proiecte finanŃabile prin asistenŃă financiară nerambursabilă şi 
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propune Primarului promovarea lor, în funcŃie de priorităŃile 

strategice; 

� Acordă asistenŃă UnităŃilor de Implementare a Proiectelor 

constituite pentru pregătirea termenilor de referinŃă 

corespunzători temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanŃării 

din fondurile structurale; 

� Asigură monitorizarea contractelor de finanŃare urmărind 

încadrarea în termenele convenite cu autoritatea de 

management;  

� Organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri 

cu echipele UnităŃilor de Implementare a Proiectelor responsabile 

de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului 

realizării obiectivelor din acordurile de finanŃare nerambursabilă şi 

luarea măsurilor, după caz. 

 

Art. 27. DIRECłIA MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE are ca obiect de activitate: 

� Aplicarea legislaŃiei privind angajarea, evaluarea, 

motivarea, formarea şi perfecŃionarea profesională a resurselor 

umane din cadrul aparatului de specialitate, organizarea în 

condiŃii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum şi a 

serviciilor publice şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6, la propunerea acestora;  

� Asigură informarea personalului din aparatul de specialitate 

cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă şi 

exercită controlul asupra respectării acestora; 
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� Întocmeşte şi actualizează procedurile descrise prin 

Sistemul de Management al CalităŃii în concordanŃă cu 

modificările ce intervin în activitatea serviciului  urmare a actelor 

normative noi; 

� Participă alături de “firmele angajate” la elaborarea, 

implementarea şi obŃinerea certificării Sistemului Integrat de 

Management al CalităŃii; 

� Întocmeşte şi actualizează documentele calităŃii conform 

Standardului ISO 9001: 2000 : Manualul CalităŃii, proceduri 

generale, proceduri operaŃionale generale şi alte formulare 

anexă; 

� Urmăreşte implementarea cerinŃelor Sistemului de 

Management al CalităŃii în compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

� łine gestiunea unică a documentelor Sistemului de 

Management al CalităŃii; 

� Colaborează cu responsabilii managementului calităŃii ai 

compartimentelor din cadrul primăriei la întocmirea 

documentaŃiei, înregistrărilor şi raportărilor referitoare la analiza 

funcŃionării Sistemului de Management al CalităŃii; 

� Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la 

analiza funcŃionării Sistemului de Management al CalităŃii; 

� Codifică şi introduce în sistem informatic documentele 

calităŃii emise la nivel de direcŃii; 

� Retrage controlat din uz documentele de calitate aflate la o 

versiune depăşită şi difuzează controlat noile versiuni; 
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27.1. Serviciul Managementul Resurselor Umane, Evaluare 

Personal şi ProtecŃia Muncii 

� Asigură întocmirea documentelor necesare pentru: 

o EvidenŃa şi prezenŃa personalului; 

o Programarea concediilor de odihnă şi evidenŃa efectuării 

lor; 

o Programarea serviciului de gardă şi evidenŃa recuperărilor; 

o Rapoarte statistice; 

o EvidenŃa personalului care beneficiază de alocaŃii, sporuri, 

indemnizaŃii şi alte drepturi băneşti; 

o Aplicarea sancŃiunilor disciplinare şi evidenŃa acestora. 

� Asigură întocmirea şi prelungirea valabilităŃii legitimaŃiilor de 

serviciu şi a celor de control; 

� Organizează concursuri/examene pentru promovarea 

angajaŃilor în clase, grade, trepte conform prevederilor legale; 

� Organizează concursuri/examene pentru angajare conform 

prevederilor legale; 

� Urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaŃi;  

� Completează în cărŃile de muncă toate modificările legate 

de funcŃia îndeplinită, salariul cuvenit, etc.; 

� Întocmeşte proiectul pentru ştatul de funcŃii al Primăriei 

Sectorului 6; 

� Prezintă informări şi rapoarte privind activitatea de 

personal; 

� Participă la elaborarea Regulamentului Intern al Primăriei 

Sectorului 6; 
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� Propune documentele, situaŃiile şi informaŃiile cu regim 

secret de serviciu, organizând circuitul şi păstrarea acestora; 

� Întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale 

funcŃionarilor publici, conform legislaŃiei în vigoare; 

� Monitorizează activitatea din Primăria Sectorului 6 din 

punct de vedere al protecŃiei muncii;  

� Informează Primarul asupra accidentelor de muncă şi 

asupra evoluŃiei situaŃiei din unitate din punct de vedere al 

protecŃiei muncii;  

� Efectuează activităŃi de instruire şi informare a personalului 

în domeniul protecŃiei muncii;  

� Întocmeşte instrucŃiuni proprii de aplicare a normelor de 

protecŃia muncii în funcŃie de particularităŃile procesului de muncă 

din unitate;  

� Verifică aplicarea normelor de protecŃia muncii de către 

personalul aparatului de specialitate;  

� Participă la cercetarea accidentelor de muncă cu 

incapacitate temporară pentru personalul aparatului de 

specialitate şi Ńine evidenŃa acestora;  

� łine evidenŃa dosarelor privind accidentele de muncă;  

� Colaborează cu medicul/serviciul medical de medicina 

muncii la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la 

fundamentarea programului de măsuri de protecŃia muncii;  

� Întocmeşte documentaŃia în vederea monitorizării stării de 

sănătate a angajaŃilor; 
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� Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii, 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, 

republicată şi Legea nr. 319/2006 a securităŃii şi sănătăŃii în 

muncă. 

 

27.2. Birou Organizare PerfecŃionare şi RelaŃii cu Serviciile 

Publice Descentralizate 

� Monitorizează şi controlează modul de aplicare unitară a 

legislaŃiei în vigoare, a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 

şi a DispoziŃiilor Primarului Sectorului 6, în domeniul resurselor 

umane, din cadrul serviciilor publice descentralizate din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6; 

� Elaborează strategii şi proceduri de lucru; 

� Întocmeşte documentaŃia de înfiinŃare sau reorganizare a 

unor servicii publice sau instituŃii publice în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6, în vederea prezentării spre aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

� Stabileşte metodologia de implementare a normelor 

europene în domeniul instruirii şi perfecŃionării pregătirii 

personalului; 

� Elaborează instrucŃiunile necesare unei bune funcŃionări a 

compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei şi a 

instituŃiilor subordonate; 

� Întocmeşte documentaŃia pentru propunerile de modificare 

a structurii organizatorice, statul de funcŃii şi de personal pe baza 
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propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului; 

� Întocmeşte planul managerial al formării profesionale în 

mod activ şi stabileşte necesarul pe DirecŃii, Servicii, Birouri şi 

avansează propuneri în acest sens formatorilor;  

� Stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecŃionare a 

pregătirii profesionale; Primeşte ofertele pentru cursuri de 

pregătire profesională de la instituŃiile abilitate în domeniu; 

� Întocmeşte referatele în baza cărora salariaŃii din aparatul 

de specialitate urmează cursuri de pregătire profesională; 

� Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de 

personal din aparatul de specialitate; 

� Face intervenŃii la Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale, 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul FinanŃelor 

Publice şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici pentru 

aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecŃionării 

pregătirii profesionale a angajaŃilor din aparatul de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 şi al instituŃiilor din subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6; 

� Asigură întocmirea formalităŃilor pentru efectuarea stagiului 

de practică de către studenŃii care solicită acest lucru şi 

eliberează adeverinŃe în acest sens. 

 

 Art. 28. SERVICIUL AUDIT PUBLIC ŞI CORP CONTROL 

PRIMAR  

� Elaborează Norme metodologice specifice Primăriei 

Sectorului 6, aprobate de Primar, cu avizul U.C.A.A.P.I.; 
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� Elaborează Planul anual de audit public intern şi Planul 

prognoză pe 3-5 ani şi le supune spre aprobare Primarului; 

� Elaborează Programul de asigurare şi îmbunatăŃire a 

calităŃii; 

� Elaborează Raportul anual al activităŃii de audit public 

intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii şi 

recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele 

înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele 

prejudicii şi nereguli constatate în timpul misiunilor de audit public 

intern) îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 6, după 

care îl transmite la U.C.A.A.P.I. până la data de 15 ianuarie; 

� Verifică respectarea normelor, instrucŃiunilor, standardelor 

de audit intern precum şi a Codului privind conduita etică în 

cadrul serviciului dar şi a compartimentelor de audit intern din 

instituŃiile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub 

autoritate, şi poate iniŃia măsurile corective necesare, în 

cooperare cu conducătorul entităŃii publice în cauză; 

� Urmăreşte ca recomandările cuprinse în toate rapoartele de 

audit elaborate, să fie implementate la termenele stabilite; 

Constată caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea 

acŃiunilor întreprinse în acest sens, de către conducerea structurii 

auditate. Întocmeşte Fişa de Urmărire a Recomandărilor; 

� Informează U.C.A.A.P.I. (la cerere) despre recomandările 

neînsuşite de către conducătorii entităŃilor publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local Sector 6, precum şi despre 
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consecinŃele neimplementării acestora, însoŃite de documentaŃia 

relevantă, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului; 

� Transmite periodic constatările, concluziile şi recomandările 

rezultate din activităŃile sale de audit la cererea U.C.A.A.P.I.;  

� Efectuează auditul de regularitate în vederea examinării 

acŃiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice 

sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului 

principiilor, regulilor procedurale şi metodologice conform 

normelor legale; 

� Efectuează auditul de sistem în vederea evaluării 

sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili 

dacă acestea funcŃionează economic, eficace şi eficient, pentru 

identificarea deficienŃelor şi formularea de recomandări pentru 

corectarea acestora; 

� Efectuează auditul performanŃei în vederea examinării 

criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor 

entităŃii publice cu scopul de a stabili dacă acestea sunt corecte 

pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt 

conforme cu obiectivele; 

� Desfăşoară misiuni de consiliere a căror formă este 

propusă de către Şeful Serviciului cu acordul Primarului 

Sectorului 6, numai în condiŃiile în care acestea nu generează 

conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle 

auditorilor interni, menite să aducă plus valoare şi să 

îmbunătăŃească administrarea entităŃii publice, gestiunea riscului 
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şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume 

responsabilităŃi manageriale; 

� Efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua 

dacă sistemele de management financiar şi control ale Primarului 

şi ale entităŃilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 6 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate; 

� Exercită activităŃi de audit public intern atât în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, cât şi la 

nivelul entităŃilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local 

Sector 6, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, 

precum şi la administrarea patrimoniului public ori, în situaŃia în 

care această activitate este externalizată, va colabora şi aviza 

rapoartele finale şi derularea contractelor; 

� Auditează, cel putin o data la 3 ani şi fără a se limita la 

acestea, următoarele : 

o angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau 

indirect obligaŃiile de plată, inclusiv din fondurile comunitare; 

o plăŃile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, 

inclusiv din fondurile comunitare; 

o vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri 

din domeniul privat al statului sau unităŃilor administrativ - 

teritoriale; 

o concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul 

public al statului sau al unităŃilor administrativ - teritoriale; 
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o constituirea veniturilor publice, respectiv modul de 

autorizare şi stabilire a titlurilor de creanŃă şi facilităŃilor acordate 

la încasarea acestora; 

o alocarea creditelor bugetare; 

o sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

o sistemul de luare a deciziilor; 

o sistemele de conducere şi control precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme; 

o sistemele informatice; 

� Efectuează misiuni ad-hoc, la cererea Şefului Serviciului, 

cu aprobarea conducătorului entităŃii publice; 

� Efectuează evaluarea externă a activităŃii entităŃilor publice 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, conform 

legii; 

� Efectuează auditul intern pentru Sistemul de Management 

al CalităŃii conform Planului anual de audit aprobat; 

� Controlează modul de cunoaştere, aplicare şi respectare a 

legilor, dispoziŃiilor şi hotărârilor emise la nivel parlamentar, 

guvernamental, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei 

Sectorului 6 cu aplicabilitate în administraŃia locală, precum şi 

executarea prevederilor acestora de către personalul Primăriei 

Sectorului 6, în funcŃie de compartimentele în care îşi desfăşoară 

activitatea; 

� Duce la îndeplinire dispoziŃiile Primarului referitoare la 

declanşarea acŃiunilor de control/verificare şi la modul de 

soluŃionare a petiŃiilor repartizate; 
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� În cadrul acŃiunilor de control/verificare, solicită note 

explicative şi relaŃii de la pesoanele controlate, documente şi acte 

oficiale, spre a fi analizate şi concluzionate; 

� Analizează informaŃiile şi dovezile prezentate, prelucrează 

şi valorifică datele rezultate din rapoarte, procese - verbale, 

înregistrări audio – video sau fotografice, precum şi orice alt 

material solicitat în timpul controlului; 

� Colaborează cu compartimentele din cadrul Primăriei 

Sectorului 6 şi, după caz, cooperează cu reprezentanŃii organelor 

şi instituŃiilor din cadrul altor structuri ale statului cu atribuŃii în 

combaterea corupŃiei şi crimei organizate. 

 

 Art. 29. SERVICIUL ACTIVITĂłI COMERCIALE ŞI 

EVIDENłĂ SPAłII COMERCIALE ŞI SANITARE 

� Primeşte documentaŃia depusă de agenŃii economici în 

vederea obŃinerii acordului de funcŃionare, pentru activitatea 

desfăşurată şi eliberează acordurile de funcŃionare pentru 

diversele activităŃi desfăşurate;  

� În cazul existenŃei unei necorelări între documentele 

depuse şi activitatea desfaşurată, se îndrumă agentul economic 

în vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea în 

legalitate; 

� Arhivează documentaŃia în vederea întocmirii şi actualizării 

permanente a inventarului agenŃilor economici; 

� Îndrumă solicitanŃii în alegerea codului CAEN în 

concordanŃă cu activităŃile viitoare; 



131 

 

� Transmite la Registrul ComerŃului documentaŃia depusă de 

solicitanŃi pentru rezervarea de nume şi autorizare înregistrare; 

� Eliberează autorizaŃiile întocmite pe baza Legii nr. 

300/2004, împreună cu Certificatul de Înregistrare; 

� Primeşte şi eliberează acordul de funcŃionare-

comercializare pentru cadouri în perioadele prestabilite de 

Primăria Municipiului Bucuresti; 

� Sesizează organele de control abilitate asupra unor 

nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate 

al serviciului. 

 

 Art. 30. SERVICIUL REGLEMENTARE REPARTIZARE 

SPAłII LOCATIVE 

� Primeşte şi verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de 

locuinŃe sociale şi din fondul locativ de stat, în temeiul Legii nr. 

114/1996; 

� Primeşte şi verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de 

locuinŃe construite de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe, 

destinate închirierii tinerilor, în temeiul Legii nr. 152/1998; 

� Centralizează necesarul de locuinŃe la nivelul Sectorului 6, 

pe categorii de solicitanŃi; 

� Prezintă spre analiză Comisiei Sociale de repartizare a 

locuinŃelor, constituită în cadrul Primăriei Sectorului 6, situaŃia 

locuinŃelor şi garajelor disponibile, nominalizate la dispoziŃia 

Primăriei Sectorului 6, în vederea reglementării şi repartizării 

acestora; 
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� Întocmeşte proiecte de hotărâre privind aplicarea legislaŃiei 

şi stabilirea de criterii de repartizare a locuinŃelor; 

� Desfăşoară, în condiŃii de transparenŃă, în colaborare cu 

membrii Comisiei Sociale, activităŃi de repartizare a locuinŃelor; 

� Primeşte, verifică şi întocmeşte răspunsuri, la petiŃiile 

adresate Primăriei Sectorului 6 sau altor autorităŃi ale statului, 

privind repartizarea de locuinŃe. 

 

Art. 31. SERVICIUL SISTEME INFORMATICE 

� Colaborează cu toate compartimentele aparatului de 

specialitate, cât şi cu serviciile şi instituŃiile subordonate 

Consiliului Local pentru stabilirea strategiei de informatizare a 

activităŃii desfăşurată de fiecare compartiment, prin analiza 

permanentă asupra sistemului informaŃional şi propunerea de 

soluŃii de informatizare adecvate; 

� Coordonează implementarea sistemului informatic; 

� Administrează reŃeaua existentă; 

� Gestionează conectarea utilizatorilor la Internet 

(LAN/Wireless); 

� Asigură asistenŃă tehnică celorlalte compartimente în 

vederea exploatării raŃionale a echipamentului informatic integrat, 

cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaŃiilor informatice 

implementate; 

� Stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi 

aplicaŃiile informatice ce urmează a fi achiziŃionate pe parcursul 

unui an calendaristic; 
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� Se documentează continuu privind noutăŃile apărute în 

domeniul Tehnologiei InformaŃiei, precum şi modificările 

legislative care reglementează activitatea serviciului; 

� Colaborează cu serviciile de specialitate din P.M.B., cu alte 

primării de sector, precum şi cu instituŃiile şi serviciile publice 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 pentru realizarea 

unei strategii comune de informatizare. 

 

 Art. 32. SERVICIUL TEHNIC DE DESERVIRE AL 

EXECUTIVULUI 

� Asigură şi răspunde de buna organizare şi funcŃionare a 

activităŃilor zilnice care urmează să se desfăşoare la cabinetele 

Primarului, Viceprimarului şi Secretarului; 

� Realizează sistemul de legături interne şi externe şi ia 

măsuri pentru anunŃarea persoanelor convocate la conducerea 

Primăriei; 

� Primeşte de la compartimentele aparatului de specialitate al 

Primarului lucrările şi corespondenŃa în vederea prezentării 

pentru aprobare, conform competenŃelor; 

� Primeşte corespondenŃa externă, o ia în evidenŃă şi o 

prezintă conducerii, funcŃie de conŃinutul problemelor sesizate; 

� Repartizează către compartimente, conform competenŃelor, 

lucrările şi corespondenŃa, corespunzător dispoziŃiilor conducerii; 

� Asigură coordonarea şi buna funcŃionare a mijloacelor auto, 

conform dispoziŃiilor conducerii; 
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� Coordonează activitatea conducătorilor auto şi urmăreşte 

respectarea programului de lucru de către aceştia. 

 

 Art. 33. SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCłII 

� Are obligaŃia de a efectua permanent acŃiuni de control 

vizând disciplina în autorizare pe raza Sectorului 6, potrivit 

competenŃelor stabilite de lege, privind: 

o emiterea autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare; 

o executarea lucrărilor de construcŃii numai pe bază de 

autorizaŃii valabile; 

o executarea lucrărilor de construcŃii şi a organizărilor de 

şantier cu respectarea prevederilor autorizaŃiilor de 

construire/desfiinŃare şi a proiectelor tehnice; 

� Aplică sancŃiuni contravenŃionale prin încadrarea faptelor, 

respectiv valoarea amenzii contravenŃionale de către organul de 

control, înscris în formularul tipizat „Proces verbal de constatare 

şi sancŃionare a contravenŃiei” conform anexei la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare. Procesul verbal de constatare şi 

sancŃionare a contravenŃiei se înaintează pentru aplicarea 

sancŃiunii Primarului Sectorului 6; 

� Primeşte sesizările şi reclamaŃiile cetăŃenilor privind 

disciplina în construcŃii, iar în urma verificărilor efectuate pe teren, 

transmite răspuns scris acestora în termenul prevăzut de lege; 

� Urmăreşte încasarea amenzilor stabilite prin procesul 

verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 
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� Verifică ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 

procesul verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor, 

inclusiv notificarea Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ 

în vederea acŃionării în instanŃa de judecata pentru a dispune 

după caz: 

o încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaŃiei; 

o desfiinŃarea construcŃiilor realizate nelegal; 

� Sesizează organele de cercetare penală asupra continuării 

executării lucrărilor de construire fără autorizaŃie de construire 

sau cu încălcarea prevederilor acesteia, în urma dispunerii sistării 

lucrărilor prin procesul verbal de constatare şi sancŃionare a 

contravenŃiei şi faŃă de care contravenientul nu s-a conformat; 

� Participă la recepŃia lucrărilor executate pe teritoriul 

Sectorului 6, conform Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de 

construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, aprobat prin Hotarârea 

Guvernului României nr. 273/1994 cu modificările şi completările 

ulterioare, cu privire la respectarea prevederilor din autorizaŃia de 

construire, precum şi avizele şi condiŃiile de execuŃie impuse de 

autorităŃile competente; 

� Completează şi întocmeşte fişa de calcul privind 

regularizarea taxei la terminarea lucrărilor de construire, privind 

valoarea reală a acestora, executate în baza autorizaŃiei de 

construire în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice 

potrivit Codului Fiscal; 

� Asigură consultanŃă şi îndrumare asociaŃiilor de 

proprietari/locatari ai imobilelor cu risc seismic în conformitate cu 
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prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 20/1994 cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Normelor metodologige de aplicare; 

� Ia măsuri în conformitate cu legislaŃia în vigoare, pentru 

dezafectarea construcŃiilor efectuate fără autorizaŃie de construire 

pe terenul aparŃinând domeniului public şi privat al Municipiului 

Bucureşti şi participă împreună cu A.D.P.D.U. Sector 6 la 

dezafectarea acestora; 

� Controlează calitatea execuŃiei lucrărilor edilitare prin 

respectarea termenelor de finalizare conform prevederilor 

autorizaŃiei de construire, a modului de readucere a domeniului 

public la starea iniŃială; 

� Urmăreşte ca orice lucrare de intervenŃii în domeniul public, 

pentru execuŃia de branşamente, să fie deschisă pe baza 

procesului verbal de predare-primire a zonei, cu toate avizele 

necesare; 

� Verifică, prin efectuarea controalelor în teren, activitatea 

regiilor autonome sau a societăŃilor comerciale abilitate să 

execute lucrări edilitare în Sectorul 6 şi Ńine evidenŃa tuturor 

lucrărilor tehnico-edilitare efectuate în zona de atribuŃii. 

 

 Art. 34. (1) DEPARTAMENTUL ARHITECT ŞEF are ca 

obiect de activitate problemele de urbanism, amenajarea 

teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcŃii în 

conformitate cu obiectivul strategic de dezvoltare durabilă, 

armonioasă şi spaŃial echilibrată a Sectorului 6. Este condus de 

Arhitectul Şef şi colaborează cu toate compartimentele din cadrul 
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Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 6, cu structurile similare din cadrul 

celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi 

instituŃiile care au atribuŃii în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului. 

 

(2) Arhitectul Şef este funcŃionar public cu funcŃie de conducere, 

se subordonează direct Primarului şi are următoarele atribuŃii 

specifice: 

� Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale Consiliului 

Local al Sectorului 6 sau prin dispoziŃii ale Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi ale Primarului Sectorului 6, pentru 

aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică şi economică a 

Sectorului 6; 

� Răspunde, în colaborare cu Serviciul Disciplina în 

ConstrucŃii de rezolvarea, în termenul legal, a sesizărilor primite 

de la cetăŃeni privind respectarea legalităŃii în domeniul 

urbanismului şi construcŃiilor în Sectorul 6; 

� Asigură întocmirea şi răspunde de realizarea 

documentelor de organizare şi dezvoltare urbanistică de 

amenajare a teritoriului Sectorului 6, conform prevederilor legale; 

� IniŃiază proiecte ce privesc amenajarea teritoriului, 

finanŃate din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin 

parteneriat public – privat şi avizează toate proiectele ce privesc 

teritoriul administrativ al Sectorului 6; 
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� IniŃiază şi coordonează organizarea de concursuri de 

arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului în vederea 

asigurării, prin confruntare profesională, a unei înalte calităŃi a 

mediului construit; 

� Asigură, în colaborare cu DirecŃia InvestiŃii, elaborarea 

proiectelor de urbanism şi arhitectură prin procedurile legale de 

încredinŃare, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării şi 

recepŃionarea acestora; 

� Asigură, în colaborare cu Directia InvestiŃii şi Serviciul 

Disciplină în ConstrucŃii, execuŃia proiectelor de urbanism şi 

arhitectură finanŃate din bugetul local, controlul urmăririi execuŃiei 

pe şantier şi recepŃionarea lucrărilor de execuŃie; 

� Asigură consultanŃă şi asistenŃă de specialitate, conform 

legislaŃiei, în ceea ce priveşte refacerea şi protecŃia mediului 

înconjurător; protecŃia, restaurarea, reabilitarea şi conservarea 

zonei istorice protejate, a monumentelor istorice şi de arhitectură, 

a parcurilor şi rezervaŃiilor naturale; propune, pe baza 

documentaŃiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, 

amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement; 

� Asigură respectarea prevederilor Planului Urbanistic 

General al Municipiului Bucureşti, regulamentului de urbanism şi 

aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu; 

� Asigură elaborarea planurilor urbanistice de detaliu, cât şi 

conformitatea autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare, cu 

prevederile documentaŃiilor de urbanism;  
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� Organizează procesul de participare al cetăŃenilor la 

realizarea proiectelor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

Sectorului 6, prin informarea, consultarea şi colectarea opŃiunilor 

şi opiniilor publicului privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea 

urbanistică a sectorului, prevederile strategiilor de dezvoltare 

teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de 

dezvoltare urbanistică; 

� Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a sectorului 

şi atribuirea de denumiri de străzi; 

� łine la zi harta sectorului şi evidenŃa tuturor documentelor 

de urbanism: P.U.G., P.U.Z., P.U.D., cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Bucureşti. 

 

34.1. DIRECTOR EXECUTIV – se subordonează Arhitectului Şef 

şi coordonează Seviciul Cadastru Fond Funciar şi Serviciul 

Patrimoniu. 

 

34.1.1. Serviciul Cadastru Fond Funciar se subordonează 

Arhitectului Şef şi Directorului Executiv: 

� Actualizează, organizează şi exploatează, în colaborare 

cu Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, baza de date 

privind imobilele situate pe teritoriul Sectorului 6; 

� Asigură evidenŃa, la zi, a datelor privind imobilele şi 

terenurile de pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, în vederea 

actualizării bazei de date şi materializării lor pe planuri cadastrale, 

în funcŃie de statutul juridic al acestora; 
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� Înregistrează şi evidenŃiază, pe planurile cadastrale şi pe 

aplicaŃia informatică, adrese – artere CINCADA titlurile de 

proprietate şi ridicările topografice, numerotările şi renumerotările 

străzilor, modificările denumirilor străzilor; 

� Preia, înregistrează şi analizează cererile pentru 

constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

conform prevederilor art. 36, alin. (5) din Legea nr. 18/1991 

republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000 şi Legea nr. 247/2005; 

participă la punerea în posesie a beneficiarilor acestor legi; 

� Preia, înregistrează şi analizează cererile formulate 

pentru acordarea despăgubirilor potrivit Legii nr. 167/2002; 

prezintă Subcomisiei de Aplicare a Legii Fondului Funciar 

referatul privind propunerea de validare/invalidare a solicitării; 

întocmeşte tabelele centralizatoare şi documentaŃiile în vederea 

validării/invalidării solicitărilor privind acordarea de despăgubiri pe 

care, însoŃite de actele stabilite prin lege, le înaintează InstituŃiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti; 

� Întocmeşte corespondenŃa către persoanele fizice sau 

juridice privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate; 

� Verifică şi întocmeşte referatul de specialitate din punct 

de vedere al evidenŃelor cadastrale pentru documentaŃiile de 

urbanism; 

� Arhivează documentele eliberate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului. 
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34.1.2. Serviciul Patrimoniu se subordonează Arhitectului 

Şef şi Directorului Executiv. 

� Asigură întocmirea şi menŃinerea evidenŃei terenurilor fără 

construcŃii, intravilan şi extravilan, care fac parte din patrimoniul 

Sectorului 6; 

� Întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru emiterea 

dispoziŃiilor primarului în domeniul de activitate al serviciului; 

� Gestionează dosarele depuse pentru obŃinerea de 

subvenŃii pentru construirea de locuinŃe conform O.U.G. nr. 

51/2005.  

 

34.2. Serviciul Analiză şi Aviz de Conformitate 

� Primeşte şi verifică documentaŃiile depuse de solicitanŃi 

(persoane fizice şi juridice) în vederea obŃinerii avizului de 

conformitate, pe care îl eliberează doar în situaŃia în care 

documentele ce urmează a fi înaintate în vederea emiterii 

autorizaŃiei să conŃină toate elementele solicitate prin certificatul 

de urbanism; 

� Arhivează documentele eliberate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului; 

� La solicitarea beneficiarilor şi în numele acestora, 

întocmeşte documentele şi face demersurile necesare obŃinerii 

avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism punctele d1 şi d2. 
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34.3. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  

� Verifică documentaŃiile depuse de solicitanŃi (persoane 

fizice şi juridice) care privesc eliberarea certificatului de urbanism. 

În cazul depunerii unei documentaŃii tehnice incomplete sau care 

nu corespunde normelor şi reglementărilor în vigoare, aceasta se 

restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu 

motivaŃia necesară şi solicitarea de documente în completare; 

� Asigură întocmirea certificatelor de urbanism pe baza 

documentaŃiilor tehnice prevăzute de lege respectând termenele 

legale; 

� Organizează la zi evidenŃa certificatelor de urbanism; 

� Arhivează documentele eliberate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului. 

 

34.4. Serviciul AutorizaŃii în ConstrucŃii 

� Verifică documentaŃiile depuse de solicitanŃi (persoane 

fizice şi juridice), asigură întocmirea autorizaŃiilor pentru 

construirea/desfiinŃarea construcŃiilor pe baza documentaŃiilor 

tehnice prevăzute de lege şi le prezintă spre semnare 

persoanelor competente, conform prevederilor legale;  

� łine evidenŃa autorizaŃiilor de construire/desfiinŃare; 

� Colaborează cu Serviciul Disciplina în ConstrucŃii în 

ceea ce priveşte soluŃionarea cazurilor, constatate sau sesizate, 

de încalcare a disciplinei în construcŃii, prin sancŃionarea 
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contravenŃională sau, după caz, instrumentării dosarelor prin 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ şi înaintarea lor 

instanŃelor competente; 

� Arhivează documentele eliberate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului. 

 

34.5. Compartimentul Studii Urbanistice şi Secretariat 

Tehnic 

� Verifică documentaŃiile de urbanism depuse de solicitanŃi 

(persoane fizice sau juridice) în vederea avizării/aprobării din 

punct de vedere al respectării legislaŃiei în vigoare şi încadrării în 

prevederile Planului Urbanistic General şi ale Planului Urbanistic 

Zonal Coordonator al Sectorului 6; 

� Studiază Planurile Urbanistice de Detaliu şi le înaintează 

spre avizare Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 

cadrul Consiliului Local şi apoi spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6; 

� Întocmeşte şi eliberează corespondenŃa specifică în 

vederea completării documentaŃiilor de urbanism înaintate în 

vederea aprobării; 

� Întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a 

Planurilor Urbanistice de Detaliu în Comisia Tehnică de Urbanism 

şi Amenajarea Teritoriului; 
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� Asigură secretariatul C.T.U.A.T.: programează şedinŃele, 

convocarea membrilor şi a invitaŃilor; 

� Prezintă spre consultare şi avizare C.T.U.A.T. 

documentaŃiile de urbanism în faza de proiect; 

� Redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile 

Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în 

proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de 

către Consiliul Local al Sectorului 6; 

� Întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către 

Consiliul Local Sector 6, în vederea aprobării documentaŃiilor de 

urbanism; 

� Din proprie iniŃiativă sau la sugestia cetăŃenilor propune 

elaborarea de studii şi proiecte care să transpună, la nivelul 

sectorului, propunerile cuprinse în planurile de amenajarea a 

teritoriului naŃional, a teritoriului Municipiului Bucureşti sau a 

Sectorului 6;  

� Aduce în permanenŃă la zi harta sectorului, pe care 

evidenŃiază Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Consiliul 

Local al Sectorului 6; 

� Arhivează documentele eliberate, clasează 

corespondenŃa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului. 

 

 Art. 35. DIRECłIA JURIDICĂ are ca obiect de activitate 

consultanŃă juridică şi reprezentarea instituŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti. 
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35.1. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

� Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi 

interpretarea legilor şi actelor normative, în cazul luării unor 

măsuri de către conducerea Primăriei, sau, la cererea 

compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme de 

competenŃă ale Primăriei; 

� Reprezintă, în instanŃele judecătoreşti de toate gradele, 

Consiliul Local al Sectorului 6 şi Primarul Sectorului 6; 

� Avizează, pentru conformitate, proiectele de contracte 

transmise de compartimentele de specialitate; 

� Ia măsuri pentru realizarea creanŃelor, obŃinerea titlurilor 

executorii şi sprijină executarea acestora; 

� Întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la adrese şi 

interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi redactează acŃiuni 

judecătoreşti, face propuneri privind promovarea căilor 

extraordinare de atac; 

� Solicită acte în susŃinerea probatoriilor de la serviciile din 

cadrul aparatului de specialitate; 

� Colaborează cu orice alt serviciu din aparatul de 

specialitate în vederea realizării atribuŃiilor ce revin instituŃiei în 

temeiul actelor normative în vigoare; 
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� Colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe juridice 

în cazul sesizărilor şi reclamaŃiilor adresate instituŃiei. 

 

35.2. Compartimentul Registru Agricol 

� Întocmeşte şi Ńine la zi registrul agricol care constituie 

documentul oficial de evidenŃă primară unitară, în care se înscriu 

date cu privire la gospodăriile populaŃiei şi unităŃile cu 

personalitate juridică ce deŃin terenuri agricole şi silvice, precum 

şi cele care deŃin animale şi păsări pe specii şi categorii, respectiv 

efectivele de păsări, bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline şi 

familii de albine; 

� Înscrie datele în registrul agricol pe baza declaraŃiei date 

sub semnatură proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa 

acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea 

gospodăriilor de către persoanele împuternicite cu completarea 

registrului agricol;  

� Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile 

şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 

precum şi schimbarea categoriei de folosinŃă, se pot face numai 

pe bază de documente anexate la declaraŃia făcută sub 

semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, 

a unui membru major al gospodăriei, sub sancŃiunea nulităŃii; 
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� Pentru unităŃile cu personalitate juridică datele se înscriu 

în registrul agricol pe baza declaraŃiilor date de conducătorul 

unităŃii respective, însoŃite de documente; 

� Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, se face 

centralizarea la nivel de sector, până la termenele stabilite de 

lege, privind evoluŃia efectivelor de animale, clădirile de locuit, 

construcŃiile gospodăreşti, mijloacele de transport şi maşinile 

agricole, modul de folosinŃă a terenului; 

� Datele centralizate la nivelul sectorului sunt raportate la 

termenele stabilite la DirecŃia Generală de Statistică  a 

Municipiului Bucureşti; 

� Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, răspunde 

solicitărilor cetăŃenilor privind: 

o eliberarea documentelor doveditoare a 

proprietăŃii animalelor în vederea vânzării la abator, târguri şi 

oboare; 

o calitatea de producător agricol, în vederea 

vânzării produselor la piaŃă;  

o starea materială pentru situaŃii de protecŃie 

socială – şomaj, ajutor social, burse sociale şcolare; 

o categoria de folosinŃă a terenurilor pentru 

deschiderea de rol fiscal, întocmirea de acte notariale sau dosar 

cadastral; 
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o deŃinerea de bunuri imobile de către persoanele 

decedate în vederea deschiderii procedurii de succesiune. 

 

 Art. 36. DIRECłIA ADMINISTRAłIE PUBLICĂ LOCALĂ 

are ca obiect de activitate verificarea legalităŃii actelor de 

autoritate ale Primarului, a actelor administrative emise de 

compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului şi a 

celor emise de serviciile publice descentralizate din subordinea 

Consiliului Local şi informarea asupra noutăŃilor legislative. 

� Asigură asistenŃă de specialitate Secretarului Sectorului 6 

în îndeplinirea atribuŃiilor ce-i revin; 

� Verifică legalitatea proiectelor de hotărâri şi a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Local în vederea obŃinerii avizului de 

legalitate al Secretarului Sectorului 6. 

� Asigură buna desfăşurare a activităŃilor privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumurilor şi a 

recensămintelor populaŃiei. 

 

36.1. Serviciul AdministraŃie Publică Locală 

� Verifică legalitatea actelor de autoritate ale Primarului şi a 

actelor administrative întocmite de compartimentele din aparatul 

de specialitate al Primarului; 

� Verifică legalitatea actelor administrative emise de 

serviciile publice descentralizate din subordinea Consiliului Local, 
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în vederea corelării acestora cu actele administrative emise de 

Primarul Sectorului 6 şi Consiliul Local Sector 6. 

� Primeşte de la Serviciul AsistenŃă Tehnică a Consiliului 

Local proiectele de hotărâri, verifică legalitatea acestora şi le 

înaintează Secretarului Sectorului 6 pentru obŃinerea avizului de 

legalitate sau, după caz, le returnează în vederea revizuirii; 

� Primeşte de la Serviciul AsistenŃă Tehnică a Consiliului 

Local procesele verbale de şedinŃă şi hotărârile de consiliu 

adoptate şi verifică redactarea întocmai a acestora. 

� Desfăşoară activităŃi specifice Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică locală; 

� Înregistrează şi Ńine evidenŃa DispoziŃiilor Primarului 

Sectorului 6 şi le transmite, pentru controlul legalităŃii, InstituŃiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti, în termenul legal de 5 zile; 

� łine evidenŃa Monitorului Oficial al României şi 

informează celelalte compartimente ale Primăriei cu privire la 

modificările legislative apărute; 

� Răspunde petiŃiilor referitoare la sesizarea pentru 

deschiderea succesiunilor – Anexa 24; 

� Verifică şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor 

DispoziŃiilor Primarului şi a Hotărârilor Consiliului Local. 

 

36.2. Serviciul ActivităŃi Electorale 



150 

 

� Asigură, sub coordonarea Primarului/Secretarului şi cu 

ajutorul celorlalte direcŃii din cadrul Primăriei Sectorului 6, 

organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, a 

referendumurilor şi a recensămintelor populaŃiei Sectorului 6, în 

condiŃii optime; 

� Propune Primarului măsuri pentru informarea cetăŃenilor 

asupra drepturilor şi îndatoririlor acestora, referitoare la 

exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, 

păstrarea în bune condiŃii a cărŃilor de alegător, comunicarea în 

termen legal a schimbărilor de domiciliu, etc.); 

� Prezintă Primarului activităŃile ce se desfăşoară pe durata 

campaniei electorale şi termenele stabilite prin Programul 

Calendaristic aprobat de Guvernul României; 

� Actualizează baza de date cu privire la alegătorii 

Sectorului 6 pe baza comunicărilor primite de la DirecŃia Locală 

de EvidenŃa Persoanelor Sector 6, Serviciul Autoritate Tutelară, 

Serviciul EvidenŃa PopulaŃiei din cadrul Inspectoratului General al 

PoliŃiei, Judecătorii şi Ministerul de JustiŃie; 

� MenŃine evidenŃa comunicărilor pe categorii: decedaŃi, 

interzişi, etc; 

� Operează în baza de date care gestionează fondul 

electoral, toate comunicările provenite de la judecătoriile 

teritoriale, persoanele condamnate care au pierdut drepturile 

electorale conform sentinŃelor penale rămase definitive, radiază 
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persoanele decedate conform comunicărilor provenite de la 

Serviciul de Stare Civilă şi radiază alienaŃii, debilii mintal, conform 

comunicărilor provenite de la Serviciul de Autoritate Tutelară; 

� Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind 

omisiunile, înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele 

electorale şi le transmite Serviciului de Administrare a Bazelor de 

Date privind EvidenŃa Persoanelor Bucureşti spre soluŃionare; 

� Primeşte de la M.A.I. – C.N.A.B.D.E.P. - Serviciului de 

Administrare a Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor 

Bucureşti, listele electorale permanente şi copiile listelor 

electorale pe care le înaintează birourilor electorale ale secŃiilor 

de votare pentru a fi consultate de cetăŃeni; 

� Comunică de îndată, preşedintelui biroului electoral al 

secŃiei de votare, modificările intervenite în listele electorale, după 

trimiterea copiilor la secŃiile de votare; 

� Asigură securitatea registrelor care conŃin listele 

electorale permanente şi confidenŃialitatea datelor personale ale 

electorilor; 

� Colaborează cu DirecŃia Generală – Serviciul 

Nomenclatură Urbană pentru comunicare rapidă a schimbării, 

modificării denumirilor de străzi, precum şi înfiinŃarea de noi 

artere; 

� Propune numărul de secŃii de votare corespunzător legii, 

precum şi delimitarea acestora; 
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� Efectuează operaŃiuni tehnico- administrative legate de 

desfăşurarea alegerilor; 

� Stabileşte necesarul de materiale ce urmează a fi utilizate 

în desfăşurarea alegerilor; 

� Acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei 

publice pentru realizarea sondajelor, oferind spre consultare 

listele electorale; 

� MenŃine legătura cu serviciile sau birourile electorale din 

cadrul Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti; 

� Propune locurile speciale pentru afişaj electoral; 

� Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă copiile 

de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale; 

� Întocmeşte lista cu magistraŃi şi cu alŃi jurişti, precum şi 

lista persoanelor cu o reputaŃie bună în localitate, dintre care vor 

fi desemnaŃi, prin tragere la sorŃi, preşedintele biroului electoral al 

secŃiei de votare şi locŃiitorul acesteia; 

� Asigură şi stabileşte localurile secŃiilor de votare de pe 

raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector; 

� Urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor 

specifice secŃiilor de votare (urne, cabine, feŃe de masă, perdele, 

drapele, etc.); 

� Colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă şi 

după caz cu Ministerul Afacerilor Externe în cazul organizării de 

secŃii de votare pe lângă misiunile diplomatice  şi consulare;  
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� Colaborează cu toate direcŃiile din cadrul Primăriei 

Sectorului 6, serviciile de specialitate aflate în subordinea directă 

a Primarului Sectorului 6 şi serviciile descentralizate aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6; 

� Colaborează cu InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, PoliŃia şi Judecătoriile 

teritoriale. 

 

36.3. Serviciul AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local 

� Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local al 

Sectorului 6; 

� Pregăteşte proiectele de hotărâri supuse dezbaterii 

Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 

� Asigură asistenŃă tehnică comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

� Primeşte de la iniŃiatori şi  înregistrează, proiecte de 

hotărâri pe care le înaintează la Serviciul AdministraŃie Publică 

Locală în vederea verificării legalităŃii; 

� Preia de la Serviciul AdministraŃie Publică Locală 

proiectele de hotărâri verificate şi avizate pentru legalitate de 

către Secretarul Sectorului 6; 

� Aduce la cunoştinŃa locuitorilor Sectorului 6 ordinea de zi 

a şedinŃelor Consiliului Local al Sectorului 6 prin mass-media sau 

prin orice alt mijloc de publicitate; 



154 

 

� Asigură convocarea membrilor Consiliului Local al 

Sectorului 6 la şedinŃele ordinare cu cel puŃin 5 zile înainte de 

desfăşurarea acestora şi la şedinŃele extraordinare cu cel puŃin 3 

zile înainte; odată cu notificarea convocării pune la dispoziŃia 

consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi; 

� Se asigură de buna funcŃionare a sălii de şedinŃă a 

Consiliului Local; 

� Asigură asistenŃă tehnică preşedintelui de şedinŃă în 

desfăşurarea şedinŃei, precum şi la numărarea şi consemnarea 

rezultatului votării; 

� Redactează procesul verbal de şedinŃă în baza 

înregistrărilor audio/video; 

� Redactează Hotărârile Consiliului Local Sector 6 pe baza 

procesului verbal al şedinŃei;  

� În termen de 3 zile de la terminarea şedinŃei afişează, la 

sediul Primăriei Sectorului 6 şi pe pagina de internet a instituŃiei, 

o copie a procesului verbal al şedinŃei; 

� Întocmeşte minuta şedinŃei publice, incluzând votul 

fiecărui membru, cu excepŃia cazurilor în care s-a hotărât vot 

secret şi o înaintează responsabilului cu Legea nr. 52/2003, în 

vederea afişării la sediul instituŃiei şi publicării pe site-ul propriu;  

� Asigură difuzarea, comunicarea şi transmiterea hotărârilor 

adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6, după dezbaterea 

şedinŃelor, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, 
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către aparatul de specialitate al Primarului, serviciile 

descentralizate din subordinea Consiliului Local, autorităŃile şi 

persoanele interesate, InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Monitorului Oficial al 

Municipiului Bucureşti; 

� Asigură transparenŃa şi comunicarea către autorităŃi, 

instituŃii publice şi persoane interesate a hotărârilor Consiliului 

Local, cu respectarea condiŃiilor Legii nr. 544/2000 privind liberul 

acces la informaŃiile de inters public; 

� Asigură afişarea pe site-ul Primăriei Sector 6 a 

proiectelor, a hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi a proceselor 

verbale de şedinŃă; 

� Asigură depunerea proceselor verbale şi documentelor 

dezbătute în şedinŃele Consiliului Local Sector 6, în dosare 

speciale, numerotate, semnate şi sigilate, care se organizează în 

arhivă; 

� Primeşte şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale 

consilierilor locali; 

� Înregistrează şi Ńine evidenŃa Hotărârilor Consiliului Local 

Sector 6 şi le transmite, pentru controlul legalităŃii, InstituŃiei 

Prefectului Municipiului Bucureşti; 

� łine evidenŃa DispoziŃiilor Primarului General al 

Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti. 
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Art. 37. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ 

� Realizează anchete sociale şi prezintă concluziile, în 

instanŃele de judecată, a speŃelor în care sunt implicaŃi minori, în 

următoarele situaŃii: 

o ÎncredinŃarea minorilor la desfacerea 

căsătoriei sau în cazul anulării acesteia (art. 42 alin. (1) din Codul 

Familiei); 

o Modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi 

obigaŃiile personale şi patrimoniale dintre părinŃi şi copii (art. 44 şi 

art. 42 alin. (1) din Codul Familiei); 

o ÎncredinŃarea minorilor din afara căsătoriei, 

care au filiaŃia stabilită faŃă de ambii părinŃi (art. 65 şi 42 alin. (1) 

din Codul Familiei); 

o Stabilirea locuinŃei minorului în cazul în care 

părinŃii nu locuiesc împreună şi nu au ajuns la un acord (art. 100 

alin. (2) din Codul Familiei); 

o Stabilirea întinderii obligaŃiei de întreŃinere şi a 

contribuŃiei datorate de fiecare părinte minorului, în cazul în care 

părinŃii nu se înŃeleg în aceste privinŃe (art. 107 din Codul 

Familiei); 

� La cererea organelor de cercetare penală, efectuează 

anchete sociale pentru minorii care au săvârşit fapte penale în 

vederea stabilirii discernământului acestora; 
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� Ocroteşte persoanele bolnave psihic, pe perioada 

desăvârşirii procesului de punere sub interdicŃie (art. 146 din 

Codul Familiei); 

� Ocroteşte persoanele fără discernământ, care din cauza 

alienaŃiei ori debilităŃii mintale sunt puse sub interdicŃie (art. 145 

din Codul Familiei), instituind tutela; 

� Ocroteşte persoanele care, deşi capabile, nu îşi pot apăra 

interesele personale din cauza infirmităŃii (art. 152 lit. a) şi b) din 

Codul Familiei), instituind curatela; 

� Ocroteşte interesele minorului ori de câte ori între acesta 

şi părinte există contrarietate de interese (art. 132 din Codul 

Familiei), instituind curatela; 

� Verifică modul în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle 

sale cu privire la minor şi la bunurile sale, precum şi cu privire la 

persoana pusă sub interdicŃie şi la bunurile acesteia; 

� Îndosariază, conform normelor în vigoare, documentele 

existente în serviciu în vederea arhivării acestora. 

 

Capitolul IV- DISPOZIłII FINALE 

� Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare a 

fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura 

organizatorică a Primăriei Sectorului 6 care răspund, solidar, de 

necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuŃiilor prevăzute; 



158 

 

� Toate compartimentele Primăriei Sectorului 6 au obligaŃia 

de a colabora în vederea soluŃionării comune a problemelor 

curente ale comunităŃii; 

� Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei 

Sectorului 6 au obligaŃia de a comunica DirecŃiei Managementul 

Resurselor Umane orice modificare intervenită în atribuŃiile 

specifice domeniului de activitate, urmare a punerii în aplicare a 

legislaŃiei, apărute ulterior aprobării prezentului regulament, 

precum şi aplicării, conform legii, a Hotărârilor Consiliului local şi 

DispoziŃiilor Primarului Sectorului 6; 

� Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei 

Sectorului 6 au obligaŃia de a realiza, în detaliu, pe baza 

prezentului Regulament de Organizare şi FuncŃionare, Norme cu 

privire la bazele organizării, funcŃionării şi atribuŃiile specifice, 

aprobate de Primarul Sectorului 6. Normele vor conŃine sistemul 

de relaŃii funcŃionale şi legislaŃia care reglementează activitatea 

compartimentului; 

� Modificările intervenite în atribuŃiile compartimentelor se 

aprobă prin „Fişa postului” personalului acestora; 

� Compartimentele aparatului de specialitate al Primăriei 

Sectorului 6 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în 

termenul legal, a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de 

competenŃe, în conformitate cu prevederile actelor normative în 

vigoare, de a folosi sistemul informatic integrat şi de a elabora 
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corespondenŃa necesară, prin operare pe P.C., utilizând, ca 

tehnică de redactare, scrierea cu diacritice; 

� ToŃi salariaŃii Primăriei Sectorului 6 răspund de 

cunoaşterea şi aplicarea legislaŃiei în vigoare, specifice 

domeniului de activitate; 

� Compartimentele din structura organizatorică a 

Primăriei Sectorului 6 întocmesc proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local şi dispoziŃiile Primarului, specifice domeniului de 

activitate; 

� Conducătorii compartimentelor de specialitate din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 au obligaŃia de a participa la 

şedintele operative ale Primarului Sectorului 6 şi la şedinŃele 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

� ToŃi salariatii au obligaŃia de a aplica întocmai politicile 

referitoare la standardele de calitate specifice Primăriei Sectorului 

6 şi compartimentului; 

� ToŃi salariaŃii  au obligaŃia de a îndeplini orice alte 

sarcini stabilite de conducerea Primăriei; 

� De asemenea, toŃi salariaŃii au obligaŃia de a aplica 

corespunzător cerinŃele standardului de management al calităŃii şi 

procesele cuprinse în Manualul calităŃii, în procedurile generale şi 

specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem; 

� Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare se modifică 

şi se completează, conform legislaŃiei intrate în vigoare ulterior 
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aprobării acestuia. Personalul angajat răspunde de cunoaşterea 

şi aplicarea legislaŃiei specifice domeniului de activitate; 

� Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare se 

realizează ca urmare a modificării Organigramei Primăriei 

Sectorului 6, sau ori de câte ori se impune; 

� Încălcarea dispoziŃiilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduită a funcŃionarilor publici şi ale Legii nr. 477/2004 privind 

Codul de conduită a personalului contractual din autorităŃile şi 

instituŃiile publice, atrage răspunderea disciplinară sau juridică a 

funcŃionarilor publici, sau a personalului contractual, după caz,  în 

condiŃiile legii; 

� FuncŃionarii publici răspund, potrivit legii, în cazurile în 

care, prin faptele săvârsite cu încalcarea normelor de conduită 

profesională, creează prejudicii  persoanelor fizice sau juridice. 

Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare se va difuza 

tuturor compartimentelor aparatului de specialitate, conducătorii 

acestora având obligaŃia să asigure, sub semnatură, luarea sa la 

cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii din subordine. 

Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 120 

din 17.06.2010 şi intră în vigoare la 5 zile de la comunicarea 

făcută către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti a unei hotărâri privind trecerea unui imobil 

din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), 

art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 3 din Legea nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de 

locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie construite din fondurile statului 

şi din fondurile unităŃilor economice sau bugetare de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor 

terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea 
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AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe în proprietatea publică sau, 

după caz, în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată 

a Municipiului Bucureşti a terenului reprezentând cota parte 

indiviză aferentă locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii, din 

Cartierul Constantin Brâncuşi, având datele de identificare 

prevăzute în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1263/2005.   

 Art. 2. Se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti emiterea unei hotărâri prin care se trece în 

administrarea Consiliului Local Sector 6 terenul prevăzut la Art. 1 

şi se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 6 să vândă 

terenurile reprezentând cota parte indiviză aferentă locuinŃelor 

pentru tineri destinate închirierii, odată cu vânzarea locuinŃelor 

respective, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia de Administrare a 

Fondului Locativ Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 121 

Data: 17.06.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării 

subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinŃe, 

conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

 proprietate personală 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu ; 

łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând prevederile O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea 

Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe 

proprietate personală, şi ale Ordinului nr. 166/216/2007 al 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului 

naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate 

personală, modificate şi completate prin Ordinul nr. 140/27/2009;  

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

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă lista nominală cu persoanele prevăzute în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 

vederea acordării subvenŃiilor de la bugetul de stat pentru 

construirea de locuinŃe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru 

aprobarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de 

locuinŃe proprietate personală. 

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

face de Primarul Sectorului 6, Comisia stabilită în urma Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 355/2006 prin DispoziŃia Primarului 

Sectorului 6 nr. 1378/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 6 nr. 11/2008, Serviciul Patrimoniu şi DirecŃia 

Economică.  

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 122 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 92/2010 privind aprobarea listei de repartizare a 

ultimului lot de locuinŃe realizate în cadrul Programului de 

construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, 

în cartierul “Constantin Brâncuşi” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Reglementare, Repartizare SpaŃii Locative; 

 Văzând Raportul Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 6; 

 Luând în considerare dispoziŃiile Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, modificată şi 

completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Normele 

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 

modificată şi completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 159/2009, precum şi pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006; 

 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 privind aprobarea 

listei de repartizare a ultimului lot de locuinŃe, realizate în cadrul 

Programului de construcŃii de locuinŃe pentru tineri, destinate 

închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, după cum urmează: 

 Se scoate din lista de repartizare doamna Batovici Felicia, 

care figurează la poziŃia 8, pentru structura 2 camere. Unitatea 

locativă urmează să fie atribuită conform ordinii de prioritate d-nei 

Vasile Alina-Aurelia. 

 Art. 2. Celelalte prevederi conŃinute de Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi 

evaluare a cererilor de locuinŃă şi Serviciul Reglementare, 

Repartizare SpaŃii Locative vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 123 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentaŃiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiŃii privind „Reamenajarea PieŃei Valea 

IalomiŃei” Sector 6, Bucureşti 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate al AdministraŃiei 

PieŃelor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum şi art. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; Consiliul Local al Sectorului 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă documentaŃia tehnico-economică faza 

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiŃii: 

„Reamenajarea PieŃei Valea IalomiŃei” Sector 6, Bucureşti, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi AdministraŃia PieŃelor Sector 

6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 124 

Data: 17.06.2010 
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ANEXĂ 

la H.C.L.S. 6 nr. 124 / 17.06.2010 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 

Ioana Mihaela Neacşu 
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S.C. SONEX DESIGN S.R.L. 

J40/ 25360 1992/   CUI RO3156030  

Str. Drumul Sării, nr. 19A, et.2, Sector 6, Bucureşti 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

MODERNIZARE PIAłA VALEA IALOMIłEI 

STR. ALEEA BĂIUł, NR.20, 

SECTOR 6, BUCUREŞTI 

 

DATE GENERALE 

 

1. Denumire obiectiv: 

- Modernizare şi reamenajare PiaŃa Valea IalomiŃei 

2. Amplasament : 

- Bucureşti, sector 6, Aleea BăiuŃ nr. 20  

3. Titularul investiŃiei : 

- AdministraŃia PieŃelor Sector 6  

4. Beneficiar : 

- Primăria Sector 6 prin AdministraŃia PieŃelor Sector 6 

5. Elaboratorul studiului  : 

- S.C. SONEX DESIGN S.R.L. 

INFORMAłII GENERALE  

1. SituaŃia actuală 

- În prezent pe terenul aflat în studiu se află amenajată piaŃa 

Valea IalomiŃei. PiaŃa este structurată pe suprafaŃa de cca 

1000mp acoperită, compusă dintr-o suprafaŃă de cca 400 mp de 
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spaŃii comerciale (chioşcuri) şi cca 600 mp piaŃa agrolimentară ; 

restul de cca 1700mp suprafaŃă  descoperită cu destinaŃie de 

piaŃă agroalimentară. 

2. Descrierea investiŃiei 

-   Prin proiectul de modernizare se propun lucrări de consolidare 

a structurii existente a zonei acoperite , închiderea şi acoperirea  

restului de spaŃiu ,finisarea cu materiale de o calitate superioară 

corespunzătoare normelor europene ,precum şi o nouă aşezare 

funcŃională activităŃilor ce se vor desfăşura în interiorul pieŃei. 

3. Date tehnice ale investiŃiei 

- PiaŃa Valea IalomiŃei este situate în Aleea băiuŃ nr. 20 

având următoarele vecinătăŃi: 

- La N de staŃie transformare  

- La S de Aleea BăiuŃ 

- La E de cale de acces aprovizionare 

- La V de alee pietonală 

- Statutul juridic  

Proprietar statul român în administrarea AdministraŃiei PieŃelor 

Sector 6 cu numărul cadastral 4538/2 la PI/1 a C.F. numărul 

86167 în baza Încheierii nr. 415576 emisă de Oficiul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliara Bucureşti 

- SuprafaŃa terenului este de 2981mp, suprafaŃă construită la 

sol 1447 mp conform documentaŃie cadastrale, terenul aflându-se 

în intravilan 

- Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, scara 1:500 

- Având în vedere regimul de înălŃime a costrucŃiei, sistemul 

structural existent şi propus, precum şi încărcările reduse care se 
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transmit la teren, nu este necesară un studiu aprofundat asupra 

terenului. Se recomandă ca în cazul extinderilor, la atingerea 

cotei de fundare dată prin proiectul de rezistenŃă faza Detalii de 

ExecuŃie, prezenŃa unui inginer geotehnician pentru confirmarea 

naturii terenului de fundare.   

- SituaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza de consum 

În acest moment, piaŃa Valea IalomiŃei nu corespunde 

standardelor Uniunii Europene la care România a aderant, iar 

consumul de energie electrică este foarte mare întrucât se 

folosesc radiatoare de încălzire individuală cu un consum foarte 

mare de energie, iar sistemul de iluminat este depăşit.   

- Concluziile analizei impactului asupra mediului 

Prin lucrările propuse de reamenajare şi modernizare a PieŃii 

Valea IalomiŃei, deoarece destinaŃia nu se va schimba, nu vor fi 

probleme cu protecŃia mediului. 

4. Date tehnice : - suprafaŃa pieŃei ; 

-caracteristici geofizice ale terenului : 

Amplasamentul pieŃei se încadrează din punct de vedere seismic 

în zona C cu coeficient seismic         ag = 0.24g şi perioada 

de colt Tc=1,6 s. 

Pentru întocmirea proiectului în faza  ”proiect de execuŃie’’ este 

necesar elaborarea unui studiu geotehnic pe baza unor sondaje 

executate pe amplasament. 

5. Avize şi acorduri : 

Avizele şi acordurile necesare vor fi emise de organele în drept 

potrivit legislaŃiei în vigoare şi vor fi ataşate la documentaŃie. 
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MEMORIU TEHNIC 

 

ARHITECTURĂ ŞI REZISTENłĂ 

 

 Prezanta documentaŃie tehnică tratează modernizarea 

pieŃei agroalimentare existentă , în suprafaŃă de cca 2981mp 

situată în Bucureşti sector 6 cartier Drumul Taberei  str.Valea 

IalomiŃei . 

 SituaŃie existentă : 

 PiaŃa agroalimentară este situată între blocurile de locuinŃe 

existente din apropierea nodului de circulaŃie dintre str, Drumul 

Taberei şi Str, Valea IalomiŃei . 

 PiaŃa este compusă din spaŃii comerciale cu regim de 

înălŃime – parter cu structură de rezistentă din zidărie portantă şi 

beton armat (grinzi , stâlpi , planşee) şi din construcŃii metalice 

(panouri grinzi şi ferme metalice) . 

 În timp spaŃiile comerciale existente la data punerii în 

funcŃiune a pieŃei s-au extins cu construcŃii metalice tip butic , 

amplasate haotic , fără o sistematizare adecvată şi care au dus la 

o activitate nesatisfăcătoare a aprovizionării şi desfacerii 

marfurilor , la o lipsă a igienizării precum şi la un aspect neplăcut  

SituaŃie propusă : 

 Beneficiarul, AdministraŃia PieŃelor Sector 6, propune 

modernizarea spaŃiilor comerciale existente, aducerea acestora la 

standardele şi cerinŃele europene la care România a aderat, 

precum şi realizarea unei parcări peste piaŃă, de care să 
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beneficieze agenŃii economici şi viitorii clienŃi ai pieŃii, deoarece 

piaŃa este amplasată între blocurile de locuinŃe şi nu există spaŃiu 

pentru realizarea unei parcări la nivelul terenului   

 Lucrările de modernizare constau în : 

1. Consolidarea clădirii parter existente care are structură de 

rezistenŃă realizată din beton armat şi zidărie portantă precum şi 

din cadre metalice şi supraînălŃarea structurii până la cota viitoare 

a întregului ansamblu, înlocuirea pereŃilor existenŃi cu panouri 

termoizolante tip izopan, înlocuirea tâmplăriei de închidere 

existentă cu tâmplărie din aluminiu şi geam termoizolant, 

refacerea finisajelor la pereŃi, refacerea acoperişului, instalarea 

unui sistem de climatizare a aerului, reorganizarea spaŃiilor 

comerciale din incintă, înlocuirea şi extinderea reŃelelor sanitare 

unde este cazul, refacerea instalaŃiei electrice . 

2. Consolidarea şi modernizarea halei agroalimentare existente 

obŃinându-se în acest fel o hală comercială modernă 

compartimentată pentru desfacerea produselor din peşte , lactate 

şi carne precum şi a unei suprafeŃe destinate amplasării unor 

unităŃi comerciale independente, confecŃionate din panouri 

modulate închise dar neacoperite, pentru desfacerea produselor 

de îmbrăcăminte şi încălŃăminte  

3. Amenajarea unei parcări peste piaŃă, pentru un număr de 

aproximativ 80 de locuri, prevăzută cu curŃi de lumină pentru 

luminarea naturală a pieŃii. Structura de rezistenŃă a parcării va fi 

din cadre de beton armat, rigidizate cu un planşeu din beton. 
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4. Amenajarea zonei din spatele halei rezervată comercializării 

produselor agricole , legume şi fructe prin amenajarea unui spaŃiu 

închis şi acoperit realizat din structură metalică pentru  

amplasarea unui număr de cca 150 de tarabe. 

Amplasarea unităŃilor comerciale şi a tarabelor se va pozition  

astfel încât să permită o fluenŃă cât mai uşoară a cumpărătorilor . 

5. Amenajarea  

- spaŃiu destinat spălării produselor agricole (bazine de apă)  

- depozitării deşeurilor agricole  

- ghenă gunoi  

- grup sanitar  

- birou administrativ  

- staŃiu tehnic 

- magazie cântare 

6. Refacerea pardoselilor întregului complex comercial cu stratul 

de uzură din gresie sau ciment rolat precum şi refacerea 

trotuarelor perimetrale pieŃii. 

7. Refacerea integrală a instalaŃiilor de alimentare cu apă şi 

canalizare existente , care sunt învechite tehnic şi nu mai pot fii 

recondiŃionate realizându-se o nouă reŃea care va corespunde cu 

noua compartimentare şi cu nevoile actuale ale utilizatorilor .  

8. Realizarea unei instalaŃii PSI prevăzute cu senzori de fum 

precum şi o automatizare a sistemului necesar pentru protecŃia 

utilizatorilor şi consumatorilor precum şi pentru diminuarea 

pagubelor în cazul unui eventual incendiu. 
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9. Refacerea în întregime a instalaŃiilor electrice :  

- tablou electric ,  

- reŃea electrică înglobată în pardoseli şi pereŃi 

- instalaŃie de degivrare  

- corpuri de ilumintat  

- sisteme de securizare şi avertizare. 

10. Realizarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare  

- centrală de răcire  

- centrală de tratare a aerului  

- montarea tubulaturii de ventilaŃie  

- automatizarea instalaŃiei de climatizare. 

11. Lucrări de igienizare şi agrementare a întregului spaŃiu ocupat 

de viitorul complex agroalimentar prin plantare sau amplasarea în 

spaŃiile rămase libere a unor ghivece cu arbuşti decorativi 

ornamentali.
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MEMORIU TEHNIC 

 

INSTALAłII ELECTRICE 

 

1. Date generale 

În acestă secŃiune de proiect se prezintă soluŃia pentru lucrările 

de instalaŃii electrice aferente investiŃiei: Modernizare şi 

reamenajare piaŃă Valea IalomiŃei. 

Lucrările de instalaŃii electrice proiectate sunt: 

• InstalaŃii electrice în clădire; 

• InstalaŃii electrice de protecŃie; 

Lucrările prezentate sunt solicitate de către beneficiar prin caietul 

de sarcini. 

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile din 

normativele de specialitate:  

-  7/2002 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor 

electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.c. şi 1500 V.c.c. 

-  18 - Normativ pentm proiectarea şi executarea instalaŃiilor 

electrice interioare de curenŃi slabi 2001/1. 

-120 - Normativ privind protecŃia construcŃiilor împotriva 

trăsnetului. 

-PE 107, - Normativ pentru proiectarea şi executarea reŃelelor de 

cablu. 

-P 118 - Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor. 
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-PE 124 - Nonnativ pnvind alimentarea cu energie electncă a 

consumatorilor industriali şi similari. 

-I RE Ip - 30 Îndreptar de proiectare şi execuŃia instalaŃiilor de 

legare la pământ. 

C56 - Normativ pentru venficarea calităŃii lucrărilor de constmcŃii 

şi a instalaŃiilor aferente. 

-PE 106 - Normativ pentru proiectarea liniilor electrice aeriene cu 

tensiuni sub l000V.c.c. 

-STAS 6646 - Iluminatul artificial. 

-STAS 12604 -ProtecŃia împotriva electrocutărilor. 

-SR CEI 60598 - 2 - 221992 - Corpuri de iluminat 

2. Descrierea lucrărilor propuse 

InstalaŃia electrică se proiectează pentru mediu normal şi constau 

din : 

l.Sistem de distribuŃie 

2.InstalaŃii interioare pentru iluminat normal şi de siguranŃă 

3.InstalaŃii electrice pentru alimentare aparatură 

4.Circuite electrice 

5.InstalaŃii electrice de protecŃie 

6.InstalaŃii de curenŃi slabi  

l.Se propune realizarea unui tablou electric general, alte  tablouri 

secundare în fiecare corp. 
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Tablourile electrice se vor realiza în cutii din materiale electro-

izolant, cu întrerupătoare automate, cu protecŃie ale circuitelor la 

curenŃi de suprasarcină scurtcircuit şi curenŃi diferenŃiali. 

Tablourile electrice se vor realiza NUMAI de către firme ce pot 

asigura verificările cerute prin SREN 60439. 

2.InstalaŃiie de iluminat sunt constituite din iluminat normal şi de 

siguranŃă. Iluminatul normal este de tip fluorescent, cu corpuri de 

iluminat montate pe planşeu, sau pe pereŃi, în funcŃie de 

destinaŃia încăperilor (FIRI, FIRA, FIPAD).  

Iluminatul de siguranŃă este de tip 4, pentru evacuare, cu corpuri 

de  iluminat tip indicator luminos "IESIRE", cu acumulator pentru 

1.5 ore de autonomie. 

3.InstalaŃii electrice pentru aparatură 

Se vor proiecta circuitele electrice calculate la caracteristicile 

tehnice ale echipamentelor pe care le alimentează, care consta 

din echipamentele din centrală de tratare a aerului, sistemul de 

degivrare şi prevederea fiecărui spaŃiu comercial cu prize şi 

contoare. 

4. Circuitele electrice se realizează cu conductori de cupru Fy, 

montaŃi aparent şi mascaŃi cu canale de cablu, iar centrala de 

tratare a aerului va fi alimentata cu conductori de cupru de tip 

CYY. 

5. InstalaŃii de protecŃie 

a. InstalaŃii de protecŃie la electrocutare 
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Toate componentele din instalaŃia electrică ce pot fi puse 

accidental sub tensiune se vor lega la priza de pământ artificială 

(carcase metalice, tuburi metalice, etc.) 

 

b. InstalaŃii de protecŃie la efectele trasnetului  

Din cauza formei clădirii şi a lucrărilor ce se execută propunem 

realizarea unei instalaŃii de protecŃie la trăsnet cu tijă de captare , 

cu dispozitiv de amorsare (PDA). 

6. Recomandări 

 Detalierea lucrărilor de instalaŃii electrice se va realiza la 

următoarele faze de proiectare. 
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MEMORIU TEHNIC 

 

INSTALAłIE DE CLIMATIZARE ŞI VENTILAłIE 

 

Se va realiza instalaŃie de ventilaŃie mecanică în zona 

grupurilor sanitare (conform cerinŃelor documentaŃiei de ofertare 

pentru prezenta lucrare).  

Evacuarea noxelor se va realiza prin intermediul gurilor de 

aspiraŃie montate în compartimentele ce compun grupul sanitar 

legate cu tubulatura de evacuare spre exterior. 

Pe tubulatură, în zona peretelui exterior se va monta un 

ventilator axial, iar la ieşire, dincolo de ventilator, în exterior se va 

monta o grilă de evacuare.  

De asemenea se va prevede un ventilator axial pentru 

introducere aer proaspat montat în perete, cu gură de aspiraŃie 

Ventilatoarele vor fi cu regulator electronic, cu timer de 

funcŃionare şi cel pentru evacuare va fi dotat cu senzor de 

umiditate. 

Tubulatura de evacuare va fi izolată fonic astfel încât să nu 

se depăşească nivelul fonic admis de norme. Dimensionarea se 

va realiza corespunzător normelor astfel încât să se asigure 

echilibrarea instalaŃiei. 

InstalaŃia de ventilaŃie se va automatiza.Aparatele şi 

accesoriile utilizate vor fi agrementate la nivel naŃional. 

Climatizarea spaŃiilor se va realiza cu o unitate centrală de tip 

CHILLER. 
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Climatizarea se va realiza cu unităŃi split de tubulatură 

montate la plafon fals, cu distribuitor cu trei căi de introducere aer 

rece în încăpere şi o cale de introducere aer proaspăt.  

Centrală de ventilatie se va monta într-o zonă special 

amenajată în exteriorul clădirii. 

Dimensionarea instalaŃiei de climatizare se va realiza astfel 

încât să se asigure confortul interior în spaŃiile tratate (diferenŃa 

între temperatura aerului interior şi cel al aerului răcit să nu 

depăşească 7 grade C).  

Aparatele , conductele , tubulatură şi accesoriile utilizate 

vor fi agrementate la nivel naŃional.  

Toate lucrările de instalaŃii de ventilatie şi climatizare se  

vor proiecta şi executa cu agenŃi economici autorizaŃi şi personal 

de specialitate. 
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MEMORIU TEHNIC 

 

INSTALAłIE DE APĂ ŞI CANALIZARE 

 

Pentru alimentarea cu apă rece a spălătoarelor, grupurilor 

sanitare, centrala de climatizare şi tratare a aerului, a hidranŃilor 

de incendiu, spaŃiilor special amenajate (lactate, carne, peşte) se 

propune reabilitarea branşamentului existent din reŃeaua de 

distribuŃie a apei din incintă şi repoziŃionarea acestora. 

Branşamentul va fi realizat din Ńeavă de polipropilenă cu Dexl = 

32 mm si L = 10 m. łevile de polipropilenă vor fi montate îngropat 

pe un pat de nisip, la adâncimea corespunzătoare acoperirii 

minime la îngheŃ. 

Alimentarea cu apă a reŃelei de hidranŃi de incendiu interori 

propusă se va realiza din reŃeaua de distribuŃie a apei din incintă, 

din căminul de vane şi ramificaŃie propus, prin intermediul unui 

branşament din Ńeavă de oŃel zincat având Ø3" şi L=15m. 

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se 

va face către reŃeaua de canalizare exterioară existentă, prin 

intermediul unui racord de canalizare din tuburi PVC de scurgere De 

110 mm. Racordul de canalizare va avea lungimea de10 m şi va fi 

montat îngropat, cu pantă de minim 0,8% în sensul de curgere, pe 

un pat de nisip cu grosimea de 20 cm. La maxim 2 m de la ieşirea 

canalizării din clădire va fi prevăzut un cămin de vizitare.  

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe clădire se va realiza 

către reŃeaua exterioară de canalizare, prin intermediul a două 

racorduri de canalizare din tuburi PVC de scurgere De 125 mm. 
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InstalaŃiile sanitare interioare se execută cu următoarele 

materiale : 

• łeavă din polipropilenă având presiunea nominală Pn 6 at şi 

temperaturi de regim pentru apă caldă mai mari de 65°C; 

• Tuburi din polipropilenă cu garnitură de cauciuc, pentru 

canalizarea menajeră. 

Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare cf. 

indicativ NP 05l/2001 şi anume : vas WC cu rezervor montat la 

semiînălŃime, lavoar din porŃelan sanitar dotat cu baterie 

amestecătoare tip monocomandă. În grupurile sanitare, sub 

lavoare vor fi prevăzute sifoane de pardoseală Dn 50 mm. Apa 

caldă menajeră va fi preluată de la reŃeua oraşului. 

Echiparea şi dotarea minimă obligatorie cu instalaŃii de 

stingere cu apă a incendiilor la clădirea propusă s-a proiectat în 

conformitate cu Normativul NP 086-05, STAS 1478-90 şi 

Normativul I.9 - 1994. 

Conform normativului NP 086 - 05, piaŃa va fi echipată cu 

hidranŃi de incendiu interiori, numărul hidranŃilor de incendiu 

interiori vor fi recalculaŃi la proiectul tehnic, deoarece se vor 

recompartimenta spaŃiile interioare şi numărul de jeturi în 

funcŃiune simultană fiind de 2. Amplasarea hidranŃilor interiori se 

va face astfel încât fiecare punct din interiorul pieŃei să fie protejat 

de doua jeturi simultane; timpul de funcŃionare al instalaŃiei va fi 

de 10 minute cu un debit de 2 x 2,5 l/s. 

InstalaŃia de alimentare cu apă a hidranŃilor propuşi se va 

realiza din Ńeavă din oŃel zincat cu Dn 3" şi Dn 2". łevile de oŃel 
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zincat îmbinate prin înfiletare vor fi protejate anticoroziv şi se vor 

grundui şi vopsi la exterior cu vopsea roşie. 

HidranŃii de incendiu se vor monta aparent marcându-se 

conform STAS297/1. RobineŃii hidranŃilor se vor monta la 0,80 m 

de la pardoseală, iar cutiile se vor executa în conformitate cu 

prevederile STAS 3081. 

HidranŃii interiori se echipează cu furtun plat tip C (Ø 52 

mm) flexibil, cu lungimea de 20 m şi dispozitive de refulare a apei 

sub formă de jet compact - Ńevi de refulare simple având 

diametrul ajutajului final de 13 mm. 

Debitul şi presiunea minimă asigurată la fiecare hidrant de 

incendiu vor fi Qii=2,51/s şi H=3,lbar. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Nr…………din………….. 

 

 

APROB 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI LOCAL  

SECTOR 6 

 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizării lucrării 

MODERNIZARE PIAłA VALEA IALOMIłEI 

 

Nr.crt. 

Denumirea capitolelor şi Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA) 

subcapitolelor de cheltuieli Total Total 

  Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Euro 

1 2 3 4 5 6 

        

CAPITOLUL 1 

Alimentare cu apă şi canalizare 

        

1.1 Racord apă potabilă 38,80 9,46 46,17 10,94 

1.2 Racord canalizare 37,00 9,02 44,03 10,43 

1.3 Racord canalizare pluvială 111,00 27,07 132,09 31,30 

1.4 Cămine de vizitare 18,00 4,39 21,42 5,08 

1.5 InstalaŃie P.S.I. 54,00 13,17 64,26 15,23 

1.6 DeviaŃie reŃele existente 240,00 58,54 285,60 67,68 

        

TOTAL 498,80 121,66 593,57 140,66 



188 

 

CAPITOLUL 2 

InstalaŃii electrice 

        

2.1 Tablou electric 6,00 1,46 7,14 1,69 

2.2 ReŃea electrică 28,75 7,01 34,21 8,11 

2.3 Corpuri de iluminat 50,00 12,20 59,50 14,10 

2.4 InstalaŃie degivrare 150,00 36,59 178,50 42,30 

2.5 manoperă instalaŃii electrice 46,95 11,45 55,87 13,24 

        

TOTAL 281,70 68,71 335,22 79,44 

        

CAPITOLUL 3 

LUCRĂRI DE DEMOLARE, CONSOLIDARE ŞI EXTINDERE PIAłĂ, (REALIZARE 
PARCARE PESTE PIAłĂ),REFACERE PARDOSELI ŞI MODERNIZARE 

        

3.1 Demolare acoperiş 30,00 7,32 35,70 8,46 

3.2 
Consolidare structură 
existentă, extindere şi 
realizare parcare peste piaŃă 

3470,85 846,55 4130,31 978,75 

3.3 Asfaltare platformă parcare 265,50 64,76 315,95 74,87 

3.4 Refacere platformă 615,00 150,00 731,85 173,42 

3.5 Realizare faŃade 480,00 117,07 571,20 135,36 

        

TOTAL 4861,35 1185,70 5785,01 1370,85 
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CAPITOLUL 4 

INSTALAłII CLIMATIZARE 

        

4.1 Tablou electric 6,00 1,46 7,14 1,69 

4.2 Centrală de răcire 400,00 97,56 476,00 112,80 

4.3 Centrală de tratare a aerului 80,00 19,51 95,20 22,56 

4.4 Tubulatură tablă zincată termoizolată 75,00 18,29 89,25 21,15 

4.5 Automatizare instalaŃie climatizare 20,00 4,88 23,80 5,64 

        

TOTAL 581,00 141,71 691,39 163,84 

        

CAPITOLUL 5 

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENłĂ TEHNICĂ 

        

5.1 Studii de teren 8,00 1,95 9,52 2,26 

5.2 ObŃinere de avize, acorduri şi autorizaŃii 15,00 3,66 17,85 4,23 

5.3 Expertiză tehnică 16,00 3,90 19,04 4,51 

5.4 Proiectare 210,00 51,22 249,90 59,22 

5.5 AsistenŃă tehnică 50,00 12,20 59,50 14,10 

        

TOTAL 299,00 72,93 355,81 84,32 

        

CAPITOLUL 6 

ALTE CHELTUIELI 

        

6.1 Organizare de şantier 22,00 5,37 26,18 6,20 

6.2 
Cheltuieli conexe organizării de 
şantier 5,00 1,22 5,95 1,41 

6.3 Comisioane, taxe, cote legale, etc 31,00 7,56 36,89 8,74 

6.4 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 622,29 151,78 740,52 175,48 

TOTAL 680,29 165,92 809,54 191,83 

          

TOTAL 7202,14 1756,62 8570,54 2030,93 

Din care C+M 6222,85 1517,77 7405,19 1754,78 
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S.C. SONEX DESIGN S.R.L. 

J40/ 25360 1992/   CUI RO3156030  

Str. Drumul Sării, nr. 19A, et.2, Sector 6, Bucureşti 

 

 STUDIU DE FEZABILITATE 

MODERNIZARE PIAłA VALEA IALOMIłEI 

STR. ALEEA BĂIUł, NR.20, 

 SECTOR 6, BUCUREŞTI 

 

  

 

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO  ECONOMICI 

 

1 EURO = 4.22 LEI 
1. Valoare totală a 
investiŃiei ( cu TVA ) :       

8.570.540 lei        2.030.930  euro 
 

 Din care :   
   C+M                                                     7.405.190 lei        1.754.780  euro 

- Alte cheltuieli             1.165.350 lei           euro 
2. Eşalonarea investiŃiei : 
 

  

 AN    I                                                       6.570.540 lei        1.557.000  euro      
 AN    II                                                      2.000.000 lei         473.934   euro 

3. CapacităŃi :    
 Arie construită                                 2.981 mp 
 Număr de nivele                                                                      P+1E 
 Arie desfăşurată                                                                        

4. ConstrucŃii şi instalaŃii :    
 ConstrucŃii : rezistenŃă 

(fundaŃii, structură, 
suprastructură, arhitactură  
                           

5.785.010 lei    1.370.855  euro 
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 InstalaŃii climatizare                               691.390 lei         163.836   euro 
 InstalaŃii sanitare                                     593.570 lei        140.656   euro 
 InstalaŃii electrice      335.220 lei 79.436   euro 

5. Durata de realizare a 
investiŃiei  :  

  

 Durata activităŃilor majore ale proiectului este : 
Activitatea de execuŃie a lucrărilor de modernizare se va derula pe 
parcursul a 24 luni calendaristice 
Activitatea de achiziŃie dotări                                                 2 luni 
RecepŃia lucrărilor                                                                  1 lună 
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S.C. SONEX DESIGN S.R.L. 

J40/ 25360 1992/   CUI RO3156030  

Str. Drumul Sării, nr. 19A, et.2, Sector 6, Bucureşti 

 

EVALUARE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

 
A. Racord apă potabilă  
1. łeavă de polipropilenă 
D32mm (exclusiv materialul)       
 400 ml x 85 lei/ml =   

34.000,00 lei 

2. Material: 
 łeavă PPR Pn6, D32mm 
 400 ml x 12,00 lei/ml =  

4.800,00 lei 
 

Total pct.A 38.800,00 lei 
B.Racord canalizare   
1. Canalizare din tuburi PVC 
D110mm (exclusiv material) 
 100 ml x 120,00 lei/ml = 

12.000 ,00  lei 
 

2. Material:  
łeavă PVC De= 110mm 
 100 ml x 25,00 lei/ml =   

25.000 ,00  lei 
 

Total pct. B 37.000,00 lei 
C. Racord canalizare pluvială  
 1. Canalizare pluvială 
D125mm (exclusiv material) 
 600ml x 150 lei/ml =  

90.000 ,00 lei 

2. Material: 
 łeavă PVC D125mm 
 600ml x 35 lei/m =  

21.000,00  lei 

Total pct. C.  111.000,00  lei 
D.Cămine de vizitare:   
1. 6 cămine de vizitare 

6 buc x 3000 lei / buc  
18.000,00  lei 

            Total  pct. D 18.000,00  lei 
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E. InstalaŃie P.S.I.:   
2700 mp x 20 lei / mp 54.000 ,00 lei 

Total  pct. E 54.000,00  lei 
F.DeviaŃii reŃele existente :  
1. ReŃea alimentare cu apă 
şi canalizare 

 

2. ReŃea telefonie  
3. ReŃea termică  
4. ReŃea electrică  

Total  pct. F  240.000,00  lei 
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EVALUARE 

 

INSTALAłII ELECTRICE 

 
G.Tablou electric  
1. 1buc complet echipat       
 1buc x 6000 lei =    

6.000,00 lei 

                              Total pct. G 6.000,00 lei 
H.ReŃea electrică  
1. Conductor 3x1,5 
 5500m x 2,5 lei/ml      =  

13.750,00 lei 
 

       2. Conductor alimentare 
tablou electric 
 100m x 150 lei / ml     =  

15.000,00 lei 
 

Total pct. H  28.750,00 lei 
I. Corpuri de iluminat   
1. 500 buc x 100 lei / buc    =   50.000,00 lei 

               Total pct. I            50.000,00 lei 
J. InstalaŃie degivrare 
parcare 

 

2700 mp  x 50 lei / mp =   150.000,00 lei 
             Total pct. J          150.000,00 lei 

K. Manoperă instalaŃii 
electrice 

 

234.750 lei x 20% =    46.950,00 lei 
            Total pct. K 46.950,00 lei 
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EVALUARE 

LUCRĂRI DE DEMOLARE, CONSOLIDARE ŞI EXTINDERE 

PIAłĂ (REALIZARE PARCARE PESTE PIAłĂ ) , REFACERE 

PARDOSELI ŞI MODERNIZARE. 

 
L. Demontare acoperiş existent inclusiv structura de rezistenŃă a 
acoperişului 
1. S acoperiş = 1000 mp       
 1000mp x 30 lei/mp =   

      30.000,00 lei 

Total pct.L     30.000,00 lei 
M. Consolidare structură existentă, extindere şi realizare parcare 
peste piaŃă 
1. S = 2700 mp 

 2700mp x 1150,00 lei/mp 
3.105.000,00  lei 

2. HidroizolaŃie platformă parcare  
S = 2700 mp x 1,1 = 2970mp (la suprafaŃa platformei se adaugă aticul) 

2970mp x 75,00 lei/mp   222 .750,00  lei 
3. ProtecŃie hidroizolaŃie 
S = 2700 mp  

 

2700mp x 53,00 lei/mp 143 .100,00  lei 
Total pct. M 3.470.850,00  lei 

N. Asfaltare platformă parcare 
1. S = 2700 mp  
2700mp x 95,00 lei/mp =  256.500,00  lei 

Total pct. N    256.500,00  lei 
O. Refacere platformă   
1.  desfiinŃare plarforme 
existente  
 3000mp x 25 lei/mp =  

75.000,00  lei 

2.  excavare şi sistematizare 
platformă  
 3000mpx 40 lei/mp =   

120.000 ,00 lei 

3.  realizare platformă betonată 
pe sistem de  
grinzi cu dale prefabricate din b.a.  

 

1000mp x 220 lei/mp =  220.000,00  lei 
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4. realizare platformă betonată 
simplă 
 2000mpx 100 lei/mp =  

200.000,00  lei 
 

           Total pct. O 615.000,00  lei 
 

P.Realizare faŃadă  
1. FaŃada se va realiza din panouri tip (Izopan pereŃi), placată cu dale 
imitaŃie caramidă şi tâmplărie pvc cu geam termopan – imitaŃie lemn 
tâmplărie 800mp x  350lei/mp =                280.000,00 lei 

panouri + placare 400mp x  
500lei/mp = 

     200.000,00 lei 

                       Total pct. P. 480.000,00 lei 
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EVALUARE 

 

INSTALAłII CLIMATIZARE 

 
Q. Tablou electric  
1. 1buc complet echipat       
 1buc x 6000 lei =   

 
6.000,00 lei 

                          Total 
pct.Q 

6.000,00 lei 

R. Centrală de răcire  
1. 1 buc.(625 kw)  
1 buc. =   400.000,00 lei 

Total pct. R 400.000,00 lei 
S. Centrală de tratare a aerului 
1 buc x 80.000 lei / buc =  80.000,00 lei 

                     Total pct. S
  

80.000,00 lei 

T. Tubulatură tablă zincată termoizolată 
3000 mp  x 25 lei / buc = 75.000,00 lei 
Total pct. T 75.000,00 lei 

 
U. Automatizare instalaŃie climatizare 
1 buc  = 20.000,00 lei 

                  Total pct. U    
  

20.000,00 lei 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planurilor anuale şi de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate 

prevenirii şi gestionării situaŃiilor de urgenŃă 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Compartimentului 

ActivităŃi Speciale; 

 łinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Văzând prevederile art. 4 şi art. 13 lit. a) din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 

15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul 

NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă şi art. 25 lit. b) 

din Legea nr.  481/2004 privind protecŃia civilă republicată;   

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planurile anuale şi de perspectivă pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate 

prevenirii şi gestionării situaŃiilor de urgenŃă, conform Anexelor 1a 

şi 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Primarul Sectorului 6, Comitetul Local pentru SituaŃii 

de UrgenŃă, Compartimentul ActivităŃi Speciale din cadrul 

Primăriei Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 125 

Data: 17.06.2010
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PRIMĂRIA SECTORULUI 6   ANEXA NR. 1A 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAłII la H.C.L.S. 6 nr. 125/17.06.2010

DE URGENłĂ SECTOR 6  

 

 

PLANUL 

PENTRU ASIGURAREA CU RESURSE UMANE NECESARE 

GESTIONĂRII SITUAłIILORDE URGENłĂ PE ANUL 2010 

 

      --MII LEI-- 

Nr.  
crt. FUNCłII DE SPRIJIN 

FORłE Grad de 
asigurare 

% 
ObservaŃii 

Necesar Existent Deficit 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, 
precum şi a efectelor negative ale acestora (funcŃia 
A+B+C+D) 

6 6 - 100%  

2 Informarea, înştiinŃarea şi avertizarea : 
funcŃia A inf. şi educarea preventive a populaŃiei 

 
6 

 
4       

 
2 

 
66% 
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Nr.  
crt. FUNCłII DE SPRIJIN 

FORłE Grad de 
asigurare 

% 
ObservaŃii 

Necesar Existent Deficit 

0 1 2 3 4 5 6 
B înştiinŃarea autorităŃilor adm. publice C 
avertizarea populaŃiei  

2 
1 

1  
1  

1 
- 

50% 
100% 

3 
Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor 
(funcŃia a) ) 

     

5 Căutarea, descărcerarea şi salvarea persoanelor  
funcŃia a)  

    ISU DS MB 

6 

Evacuarea persoanelor, populaŃiei sau bunurilor 
periclitate : 
funcŃia a) 
 funcŃia b) 
functia c) 
funcŃia d) 
funcŃia e) 
funcŃia f) 
funcŃia g) 
funcŃia h) 
funcŃia k) 
 

 
 
Dt. 6. Jdm. 
5 Puncte 
de 
adunare 
x7pers. 
65 
 
16 
 
20 
 
5 
 
4 
 
20 
1 Dt. Jdm. 

 
 
Dt. 6. Jdm. 
5 Puncte 
de 
adunare x 
1 
 
35 
 
6 
 
- 
 
0 
 
1 
 
- 
- 

 
 
- 
30 
 
 
30 
 
10 
 
20 
 
5 
 
3 
 
20 
1Dt.Jdm. 

 
 
100% 
85,7% 
 
 
53,8% 
 
37,5% 
0% 
 
0% 
25% 
0% 
0% 
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Nr.  
crt. FUNCłII DE SPRIJIN 

FORłE Grad de 
asigurare 

% 
ObservaŃii 

Necesar Existent Deficit 

0 1 2 3 4 5 6 

7 

Acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă (funcŃia c)) 13 9 4 69% TEORETIC 
considerând  
organizarea 
de la Ag. 
Economici 

9 
Localizarea şi stingerea incendiilor (funcŃia a) Grup de 

intervenŃie 
Grup de 
intervenŃie 

- 100%  
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10 
Neutralizarea efectelor materialelor periculoase: 
funcŃia a) 
functia b) 

1 Dt.pol.com. 
 
1 Dt.Jdm 

1 Dt.pol.com 
 
-. 

- 
 
1Dt.Jdm 

100% 
 
0% 

 

11 

Asigurarea transportului forŃelor şi mijloacelor 
de intervenŃie, persoanelor evacuate şi altor 
resurse funcŃia a) 
funcŃia b)  
funcŃia c) 
 
funcŃia d) 
funcŃia h) 

 
 
3 
1Dt.Pol.Com. 
idem pct.6 
funct. b 
2 
8 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
3 
1Dt.Pol.Com 
 
 
2 
8 

 
 
0% 
0% 
 
 
0% 
0% 

 

12 
Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la 
construcŃiile, instalaŃiile şi amenajările afectate 
funcŃia b) 

 
 
15 

 
 
10 

 
 
5 

 
 
75% 

 

13 Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi 
animalele afectate sau evacuate  funcŃia a) 

1 Dt.log.tipI 1 Dt.log.tipI 0 100%  

14 

Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor 
afectate sau evacuate:  
funcŃia a) 
 
funcŃia b) 
 

 
 
 
 
IDt. Log. tipII 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
IDt. Log. tipII 

 
 
 
 
0% 

 

15 
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi 
alte utilităŃi: 
funcŃia a) 

- - -   
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16 

Efectuarea depoluării şi decontaminării: 
 funcŃia a) 
 
funcŃia b) 
 
funcŃia d) 
funcŃia e) 
 
funcŃia f) 
 
funcŃia h) 
funcŃia i) 
 
funcŃia k) 

 
1Ech.Cc.Ch. 
 
1Dt. N.B.C. 
 
3 
2 Lab. 
Ch.(10) 
10 Pct. de 
Dec. 
10 P.D.P. 
10 
 
6 P.D.M.T. 

 
1Ech.Cc.Ch. 
 
1Dt. N.B.C 
 
0 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
3 P.D.M.T. 

 
0 
 
0 
 
3 
2 Lab. 
Ch.(10) 
10Pct.de 
Dec. 
 
10 P.D.P. 
10 
 
3 P.D.M.T. 

 
100% 
 
100% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
33% 

TEORETIC 
considerând  
organizarea de 
la Ag. 
Economici 

18 Logistica intervenŃiilor  300 100 200 33%  
19 Reabilitarea zonei afectate  300 50 250 16.6%  

20 

Acordarea de ajutoare de primă necesitate, 
despăgubiri şi asistenŃă socială şi religioasă  
funcŃia a) 
funcŃia c) 

 
 
1 
Det.log.(31) 
1Comisie(5) 

 
 
0 
1 Comisie(5) 

 
 
1 
Det.log.(31) 
0 

 
 
0% 
100% 

 

TOTAL FUNCłII DE SPRIJIN      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu
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PRIMĂRIA  SECTORULUI 6   ANEXA NR. 2B 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAłII la H.C.L.S. 6 nr. 125/17.06.2010
DE URGENłĂ SECTOR 6  
 

PLANUL 
PENTRU ASIGURAREA CU RESURSE MATERIALE NECESARE GESTIONĂRII 

SITUAłIILOR DE URGENłĂ PE ANUL 2010 

 

Nr.
crt 

FUNCTII DE 
SPRIJIN U/M 

MIJLOACE 

PreŃ 
unitar 
RON 

VALOARE DEFICIT 

Nece-
sar Existent Deficit Materiale 

(col.5x6) 
Total 

lucrări/dotări 

DIN CARE : 

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

Lucrări de 
investiŃii noi 

Dotări 
independente  

(col. 5x6) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Monitorizarea 
pericolelor şi 
riscurilor 
specifice, precum 
şi a efectelor 
negative ale 
acestora 
(funcŃia1 
A+B+C+D):  

                    

Mobilier:                     
Birouri buc. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 
Scaune birou buc. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 
Fişete buc. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Masa de consiliu buc. 1 1 0 0 0 0 0   0 

 Aparat radio buc. 1 0 1 0 0 0   0 0 
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 Mijloace de 
comunicatii: 

                    

Telefoane fixe buc. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
Telefoane mobile buc. 13 7 6 400 2400 0 0 0 0 
Fax buc. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Radiotelefon fix buc. 2 1 1 4000 4000 0 0 0 0 
Radiotelefon 
portabil 

buc. 15 10 5 3.000 15000         

Modem internet buc. 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Receptor pe unde 
scurte 

buc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mijloace 
informatice: 

          0         

Calculatoare 
portabile cu 
imprimanta laser 
şi scanner 

buc. 2 0 2 2000 0 0 0 0 0 

Software 
management şi 
harta sect. 
digitalizată 

  2 0 2 35000 0 0 0 0 0 

Harta mun. Buc. 
Jud. Ilfov şi a sect. 6 

                    

Planuri de situaŃie 
cuprinzând 
situaŃia constr., 
retelele şi 
instalaŃiile cu apă, 
gaze, energie 
electrică şi 
canalizare 

set. 2 1 1 200 200 0 0 0 0 

Mijloace 
individuale de 
protecŃtie: 

          0 0 0 0 0 

Lanternă portabilă buc. 10 3 7 150 1050 0 0 0 0 
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Pachet individual 
de pansamente 

buc.         0 0 0 0 0 

Copiator de 
capacitate mare 

buc. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Recchizite şi 
consumabile 
pentru 
tehnoredactare şi 
multiplicare  

nr.per
s./C.O
p.şi 
S.Teh. 

10 0 10 400 4000 0 0 0 0 

Total: materiale           26650         

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal : 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Mobilier:                     

Subtotal:dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL: 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

                    

2 Informarea, 
înştiinŃarea şi 
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avertizarea 
(funcŃia2 A+ 
B+C) 
- sirene 
electronice 
compatibile cu 
sistemul existent 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

sirene electronice 
compatibile cu 
sistemul existent 

buc. 10 6 4 0 0 0 0 0 0 

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

          0         

3 Planificarea şi                     
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pregătirea 
resurselor şi 
serviciilor  
(funcŃia 3) 

Total: materiale                           

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtoatl: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

                    

5 

Căutarea, 
descarcerarea şi 
salvarea 
persoanelor 
(funcŃia 5) 

                    

autospecială de 
intervenŃie la 
dezastre 
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 complet de 
salvare de la 
înălŃime din clădiri 

                    

targa cu scripeŃi 
pentru coborat 
răniŃii de la 
înăŃime 

                    

Aparat de 
localizare a 
supravieŃuitorilor 
de sub 
dărâmaturi 

                    

Motofierăstrău                     

Total: materiale                     
Lucrări de investiŃii 
în continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal : 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Rulote cu dotări 
specifice pt prim 
ajutor şi comandă 

cpl 3 0 3 50000 150000 0 0 0 0 

Autoscară 
mecanică 

cpl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- complet de 
salvare de la 
înălŃime din clădiri 

cpl 1 0 1 25000 25000 0 0 0 0 

Accesorii 
motopompe 

cpl 1 0 1 25000 25000 0 0 0 0 
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 Aparat de 
localizare a 
supravieŃuitorilor 
de sub 
dărâmături 

cpl 1 1 0 3600 0 0 0 0 0 

Motofierăstrău buc. 1 1 0 800 0 0 0 0 0 

Echipament 
scafandru 

cpl.. 2 1 0  0 0 0 0 0 

Subtotal: dotări 
independente 

        
  

        

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

          200000         

6 

Evacuarea 
persoanelor, 
populaŃiei sau 
bunurilor periclitate 
(funcŃia 6) 

                    

Total : materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 
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 Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: lucrări / 
dotări 

                    

TOTAL: 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

7 

Acordarea asistenŃei 
medicale de 
urgenŃă (funcŃia 7) 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtot obiective 
în continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Autospecială 
sanitară 

cpl.. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL: 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

          0         

8 
Prevenirea 
îmbolnăvirilor în 
masă (funcŃia 8) 
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 Total : materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: lucrări / 
dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

                    

9 

Localizarea şi 
stingerea 
incendiilor 
(funcŃia 9) 

                    

Total : materiale                     
Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 
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 Dotări 
independente 

                    

Autospecială de 
capacitate mărită 
pt. stingerea 
incendiilor 

cpl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Autospecială de 
capacitate medie 
de intervenŃii la 
incendii 

cpl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

          0         

10 

Neutralizarea 
efectelor 
materialelor 
periculoase 
(funcŃia 10) 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de investiŃii 
în continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 
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 Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total : lucrări / 
dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

11 

Asigurarea 
transportului forŃelor 
şi mijloacelor de 
intervenŃie, 
pers.evacuate şi 
altor resurse 
(funcŃia 11) 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
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de sprijin 

12 

Efectuarea lucrărilor 
publice şi inginereşti 
la construcŃiile, 
instalaŃiile şi 
amenajările afectate 
(funcŃia 12) 

                    

Motopompa                     
Total: materiale                     
Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL: 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

13 

Asig. apei şi hranei 
pentru pers. şi 
animalele afectate 
sau evacuate 
(funcŃ 13) 

                    

Total: materiale                     
 



217 

 

 Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Echipament 
portabil pt 
decontaminarea şi 
potabilizare a apei 

cpl..                   

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

14 

Asigurarea cazării 
şi adăpostirii pers. 
afectate sau 
evacuate (funcŃ 14) 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 
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 Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Cort din material 
textil cu accesorii 

cpl 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări – funcŃie 
de sprijin 

                    

  

Asigurarea 
energiei pt. 
iluminat, încălzire 
şi alte situatii 
(FuncŃia 15) 

                    

  Total: materiale                     

  
Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

15 
Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

  Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

  Subtotal: 
obiective noi : 

                    

  Dotări 
independente 

                    

  Grup generator 
6KVA 

buc. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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  Subtotal: dotări 
independente 

                    

  Total: 
lucrări/dotări 

                    

  

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

16 

Efectuarea 
depoluării şi 
decontaminării 
(funcŃia 16) 

                    

Echipament 
portabil de 
decontaminarea 
apei 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Cort cu accesorii 
de decontaminare 
personal şi 
remorca 

cpl 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal : dotări 
independente 
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 Total : lucrări / 
dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

18 

Logistica 
intervenŃiilor 
(funcŃia 18) 

                    

Total: materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal : 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: lucrări 
dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

19 

Reabilitarea zonei 
afectate 
(funcŃ,19) 

                    

Total : materiale 
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 Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de 
investiŃii noi 

                    

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL : 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

20 

Acordarea de 
ajutoare de primă 
necessitate, 
despăgubiri şi 
asistenŃă socială 
şi religioasă 
(funcŃia 20) 

                    

Total : materiale                     

Lucrări de 
investiŃii în 
continuare 

                    

Subtotal: 
obiective în 
continuare 

                    

Lucrări de                     
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investiŃii noi 

Subtotal: 
obiective noi : 

                    

Dotări 
independente 

                    

Subtotal: dotări 
independente 

                    

Total: 
lucrări/dotări 

                    

TOTAL: 
materiale/lucrări/
dotări –  funcŃie 
de sprijin 

                    

TOTAL GENERAL: 
MATERIALE/LUCRARI/

DOTĂRI-           226650 RON       

FUNCłII DE SPRIJIN                               
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatelor de funcŃii ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia  

Copilului Sector 6 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Sector 6; 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1434/2004, art. 4, privind atribuŃiile şi Regulamentul - 

Cadru de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 263/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- H.G. nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a 

activităŃilor în domeniul adopŃiei; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Ştatele de funcŃii ale 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 6, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, este mandatat să facă 

treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 

schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile 

instituŃiei o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat. 

 Art. 3. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei hotărâri, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 6 va elabora şi va înainta spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, modificarea 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al instituŃiei.  

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 126 

Data: 17.06.2010 



226 

 

 

       ANEXA NR. 2  

   la H.C.L.S. 6 nr. 126/17.06.2010 

      

    ŞTAT DE FUNCłII  PUBLICE 

      

FUNCłII DE 

CONDUCERE 

GRAD 

PROFESIONAL 

TREAPTĂ 

SALARIZARE 

NIVEL 

STUDII 

NR.POSTURI 

OCUPATE 

NR.POSTURI 

VACANTE 

DIR.GENERAL SUPERIOR 1 S 1  

DIR.GEN.ADJ. SUPERIOR 1 S 3  

SEF SERV. SUPERIOR 1 S 19 4 

SEF BIROU SUPERIOR 1 S 3  

               TOTAL FUNCłII DE CONDUCERE  26 4 

      

FUNCłII DE 

EXECUłIE 

GRAD 

PROFESIONAL 

TREAPTĂ 

SALARIZARE 

NIVEL 

STUDII 

NR.POSTURI 

OCUPATE 

NR.POSTURI 

VACANTE 

CONS.JURIDIC ASISTENT 1 S 2 1 

CONS.JURIDIC ASISTENT 3 S 1 1 

CONS.JURIDIC PRINCIPAL 1 S 4  

CONS.JURIDIC SUPERIOR 1 S 3 1 

CONS.JURIDIC SUPERIOR 2 S 1  

CONSILIER SUPERIOR 1 S 1  

CONSILIER SUPERIOR 2 S 1  

CONSILIER PRINCIPAL 2 S 1  

CONSILIER PRINCIPAL 1 S 1  
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CONSILIER ASISTENT 1 S 1  

INSPECTOR ASISTENT 1 S 15 9 

INSPECTOR ASISTENT 2 S 15 2 

INSPECTOR ASISTENT 3 S 10 1 

INSPECTOR DEBUTANT  S 1 6 

INSPECTOR PRINCIPAL 1 S 37 12 

INSPECTOR PRINCIPAL 2 S 12  

INSPECTOR PRINCIPAL 3 S 7  

INSPECTOR SUPERIOR 1 S 34 4 

INSPECTOR SUPERIOR 2 S 5 1 

INSPECTOR SUPERIOR 3 S 5  

REFERENT SUPERIOR 1 SSD 1  

REFERENT ASISTENT 1 M  1 

REFERENT PRINCIPAL 1 M 6 5 

REFERENT PRINCIPAL 2 M 1  

REFERENT SUPERIOR 1 M 27 9 

REFERENT SUPERIOR 3 M 2  

                 TOTAL FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 194 53 

 TOTAL GENERAL POSTURI OCUPATE    220  

 TOTAL GENERAL POSTURI VACANTE      57  

                                  TOTAL POSTURI   277  

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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     ANEXA NR. 3  

          La H.C.L.S. 6 nr. 126/17.06.2010 

 FuncŃii de conducere      
Nr DENUMIRE 

FUNCłIE 

Studii Niv. CSM CSM CSM Total 

crt    Neghinita Pinocchio Harap Alb  

1 Şef serviciu (creşă) S  1 1 1 3 

        

 FuncŃii de execuŃie       

Nr DENUMIRE 

FUNCłIE 

Studii Niv CSM CSM CSM Total 

crt    NeghiniŃă Pinocchio Harap Alb  

1 Medic S  1   1 

2 Referent M IA 1 1  2 

3 Asistent medical  S   1  1 

4 Asistent medical Pr. PL  4 7 5 16 

5 Asistent medical  PL  3 4 4 11 

6 Soră medicală Pr. M   2  2 

7 Infirmieră G  29 28 43 100 

8 Spălătoreasă  G   2  2 

9 Îngrijitoare  G  2 2 1 5 

10 M.calificat M/G I 8 1 7 16 

11 M.calificat M/G II 1 1 2 4 

12 M.calificat M/G III   1 1 

13 M.calificat M/G IV 2 3 1 6 

14 M.necalificat G   1  1 

 TOTAL   51 53 64 168 

 TOTAL FUNCłII DE CONDUCERE                 3    

 TOTAL FUNCłII DE EXECUłIE                 168       

 TOTAL GENERAL                                       
171 

171    

  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 Ioana Mihaela Neacşu 
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           ANEXA NR. 4   

                La H.C.L.S. 6 nr. 126/17.06.2010 

               

STAT FUNCłII CONTRACTUALE - Centre  

               

 FuncŃii de conducere             

               

Nr DENUMIRE  Studii Niv CPERU C.zi Complex CSM CPCD CPCD Complex CPV. CAVVF  CIA Total 

crt FUNCłIE   Arlechino SperanŃa SATF Orhideea Andrei Bălaşa SPD Sf.Nectarie Sf.Maria Fl.Roşie  

1 Şef 

serviciu(centru) 

S IA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

               

 FuncŃii de execuŃie             

               

Nr DENUMIRE  Studii Niv CPERU C.zi Complex CSM CPCD CPCD Complex CPV. CAVVF  CIA Total 

crt FUNCłIE   Arlechino SperanŃa SATF Orhideea Andrei Bălaşa SPD Sf.Nectarie Sf.Maria Fl.Roşie  

1 Inspector de sp. S IA   1   1  2   4 

2 Inspector de sp. S I  2  1 1  1 2   7 

3 Inspector de sp. S II 1 2 4  2 3 1 1   14 

4 Consilier juridic S I         1  1 
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5 Medic specialist S      1 1  2  1 5 

6 Psiholog/psiho-

ped. 

S   1 2 1 6 3 2 2 1 1 19 

7 Kinetoterapeut S      1   2  1 4 

8 Asistent social S   1       1  2 

9 Inspector/Refe-

rent 

SSD IA 1    2      3 

10 Asistent social PL  1    1 1     3 

11 Asistent medical 

Pr. 

PL  4    6 4  4   18 

12 Asistent medical PL  1   1 1 2  1  4 10 

13 Referent/Insp. M IA 6 1 6  9 9 1 1   33 

14 Referent/Insp. M I 2  5  5 5     17 

15 Referent/Insp. M II 1  5 1 8 8 2 2   27 

16 Maseur M         1  1 2 

17 Asistent medical 

Pr. 

M         2   2 

18 Infirmiera G  3  1 4 16 1  18  12 55 

19 Spalatoreasa  G      6 1    1 8 

20 Ingrijitoare  G  1   1 7 9  1 2 5 26 

21 M. calificat  I 2  2  14 11  6  2 37 

22 M. calificat  II 2  1  1      4 

23 M. calificat  III      1  4  3 8 
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24 M. calificat  IV 1     4  4  2 11 

Nr DENUMIRE  Studii Niv CPERU C.zi Complex CSM CPCD CPCD Complex CPV. CAVVF  CIA Total 

crt FUNCłIE   Arlechino SperanŃa SATF Orhideea Andrei Bălaşa SPD Sf.Nectarie Sf.Maria Fl.Roşie  

25 M. necalificat          2   2 

26 Paznic G          2  2 

 TOTAL   26 7 27 9 87 64 7 57 7 33 324 

               

               

 TOTAL FUNCłII DE CONDUCERE        10          

 TOTAL FUNCłII DE EXECUTIE          324          

                         TOTAL GENERAL  334         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, 

 Ioana Mihaela Neacşu 
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     ANEXA NR. 5  

    la H.C.L.S. 6. nr. 126/17.06.2010 

        
  STAT FUNCłII CONTRACTUALE   
        
 FuncŃii de conducere       
        

Nr.  DENUMIRE FUNCłIE Studii Nivel DirecŃie Centre Centre  Total 
crt      Sociale gen. 
1 Şef serviciu/ind.cond.30% S IA 2 10 3 15 
2 Şef birou/ind.cond.25% S IA 1   1 

 FuncŃii de execuŃie        
Nr.  DENUMIRE FUNCłIE Studii Nivel DirecŃie Centre Centre  Total 

crt      Sociale gen. 
1 Inspector de sp. S IA 8 4  12 
2 Inspector de sp. S I 6 7  13 
3 Inspector de sp. S II 42 14  56 
4 Inspector de sp. S D    0 
5 Consilier juridic S I  1  1 
6 Medic S  1  1 2 
7 Medic specialist S  1 5  6 
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8 Medic primar S  4   4 
9 Psiholog/psihoped. S  10 19  29 
10 Sociolog S   0  0 
11 Kinetoterapeut S   4  4 
12 Asistent social S  8 2  10 
13 Inspector/Referent SSD IA  3  3 
14 Asistent social PL  1 3  4 
15 Asistent medical  S    1 1 
16 Asistent medical Pr. PL  2 18 16 36 
17 Asistent medical  PL  1 10 11 22 
18 Sora medicala pr. M    2 2 
19 Administrator M I 5   5 
20 Magaziner M  3   3 
21 Magaziner G  1   1 
22 Referent/Insp./ed. M IA 19 33 2 54 
23 Referent/Insp./ed. M I 5 17  22 
24 Referent/Insp./ed. M II 9 27  36 
25 Masor M   2  2 
26 Asistent medical Pr. M   2  2 
27 Infirmieră G   55 100 155 
28 Spălătoreasă  G   8 2 10 
29 Îngrijitoare  G  3 26 5 34 
30 Şofer  I 11   11 



234 

 

31 M. calificat  I 5 37 16 58 
Nr.  DENUMIRE FUNCłIE Studii Nivel Directie Centre Centre  Total 

crt      Sociale gen. 
32 M. calificat  II  4 4 8 
33 M. calificat  III  8 1 9 
34 M. calificat  IV  11 6 17 
35 M. necalif/Suprav.n.    2 1 3 
36 Paznic G   2  2 
 TOTAL   145 324 168 637 
1 AsistenŃi maternali M/G     90 
2 AsistenŃi personali M/G     720 
        
 TOTAL FUNCłII DE CONDUCERE        16     
 TOTAL FUNCłII DE EXECUłIE          637     
 ASISTENłI personali/maternali        810     

 TOTAL GENERAL                                 653     
        
        

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a 

cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere al persoanelor 

vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. 

NECTARIE” 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi 

Raportul de specialitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 6; 

 Luând în considerare Rapoartele Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Sector  6; 

 Având în vedere: 

 - H.C.L. Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului 

mediu lunar şi a cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere ale 

persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „ 

SF. NECTARIE ”; 

- Art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială 

a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 

alin. (2) lit. j) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a 

cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere al persoanelor 

vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. 

NECTARIE” se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „Art. 1: Se aprobă costul mediu lunar pentru persoanele 

vârstnice îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Sociale „SF. 

NECTARIE”, în cuantum de 2753 lei/persoană asistată.” 

 Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 

6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a 

cuantumului contribuŃiei lunare de întreŃinere al persoanelor 

vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. 

NECTARIE ”, rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 127 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea doamnei Chirilă Mariana de majorările de 

întârziere la plata impozitului în perioada 2006-2009 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu dispoziŃiile art. 125 alin. (2) lit. d) şi alin. 

(3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 22/25.02.2010 pentru aprobarea 

procedurii şi criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi 

penalităŃilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere 

datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse; 

 În temeiul art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă scutirea doamnei Chirilă Mariana la plata 

majorărilor de întârziere în valoare de 66,00 lei, datorate ca 

urmare a neachitării impozitului în perioada 2006-2009 pentru 

clădirea folosită ca domiciliu.    

 Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 128 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de 

închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru 

parcările supraterane SMART PARKING 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Locului 

Sector 6 nr. 167/2009 privind aprobarea Programului multianual 

de investiŃii pentru ,,Implementarea a 200 sisteme parcări 

inteligente verticale” şi a Hotărârii Consiliului Locului Sector 6 nr. 

192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de 

închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru 

parcările supraterane SMART PARKING; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art. 81 

alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. În Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 

privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere 

tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările 

supraterane SMART PARKING, după Art. 2, se introduce Art. 21 

având următorul cuprins: 

 ,,Art. 21. PreŃul pentru un loc închiriat se reduce cu 30% 

pentru pensionari, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei”. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 6 nr. 192/2009 rămân neschimbate. 

 Art. 3. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Serviciului Public pentru 

FinanŃe Publice Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃa publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 129 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului din fonduri structurale  

„EducaŃia pentru situaŃii de urgenŃă în şcolile şi liceele din 

Sectorul 6” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6 şi Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 

2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul Comun al 

Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi al Ministerului FinanŃelor 

Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind 

aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 1, 2 şi 3 ale 

Programului OperaŃional „Dezvoltarea CapacităŃii Administrative", 

O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
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instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenŃă, Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 

privind cadrul instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, cu modificările şi completările 

ulterioare, OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 din 19 

aprilie 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, 

Ghidul Solicitantului – Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri de structură şi 

proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 

Major de IntervenŃie 1.3. „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii 

organizaŃionale”, OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca 

achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 

licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale;  

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

(2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul „EducaŃia pentru situaŃii de 
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urgenŃă în şcolile şi liceele din sectorul 6” în cadrul Axei 

Prioritare 1 – „ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de 

IntervenŃie 1.3 „ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale”, 

OperaŃiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziŃiile 

publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi 

managementul priectelor etc” din  Programului OperaŃional 

„Dezvoltarea CapacităŃii Administrative" administrat de 

Ministerul AdministaŃiei şi Internelor şi finanŃarea de la bugetul 

local a cheltuielilor aferente acestuia, respectiv 23.987,40 lei 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 

1.199.370,00 lei şi 146.313,30 lei cheltuieli reprezentând T.V.A., 

proiect ce va fi desfăşurat conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Consiliul Local se obligă să asigure resursele 

financiare necesare implementării optime a proiectului în 

condiŃiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 pentru semnarea DeclaraŃiei de 

conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se 

anexează în mod obligatoriu la Cererea de FinanŃare în 

conformitate cu Ghidul Solicitantului – Axa prioritară 1 „ÎmbunătăŃiri 

de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 

publice”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.3. „ÎmbunătăŃirea 



 

245 

 

eficacităŃii organizaŃionale”, OperaŃiunea „Module de pregătire în 

domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”; 

 Art. 4. Directorul Executiv şi Serviciile de specialitate ale 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 130 

Data: 17.06.2010 
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UNIUNEA 

EUROPEANĂ 

Fondul Social 

European 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

Ministerul 

AdministraŃiei şi 

Internelor 

InovaŃie în 

administraŃie 

Programul 

OperaŃional 

"Dezvoltarea 

CapacităŃii 

Administrative" 

 

ANEXĂ  
la H.C.L.S. 6 nr. 130 /17.06.2010 

CERERE DE FINANłARE 

�������������� 

Fondul Social European 
Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative 
Cerere de proiecte nr. 5/2009 

Numele solicitantului             AdministraŃia Şcolilor Sector 6  
Confirm ca prezentul dosar conŃine un număr total de pagini şi că 
informaŃiile prezentate sunt corecte şi reale 
NUME REPREZENTANT LEGAL IONESCU CRISTIAN 
FUNCłIE DIRECTOR EXECUTIV 
SEMNATURĂ ŞI STAMPILĂ  
DATA  
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TITLUL PROIECTULUI 
 

EducaŃia pentru situaŃii de urgenŃă în şcolile şi liceele din 
sectorul 6 

 
  
AXĂ PRIORITARĂ 
 

 ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice 
 
  
DOMENIUL DE INTERVENłIE 
 

1.3 ÎmbunătăŃirea eficacităŃii organizaŃionale 

 
  
OPERAłIUNEA  
  

Modul de pregătire în domenii ca achiziŃiile publice, ECDL, limbi 
străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul 
proiectelor etc. 
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(1) INFORMAłII PRIVIND SOLICITANTUL ŞI PARTENERUL 
1.1 SOLICITANT 
Numele organizaŃiei AdministraŃia Şcolilor Sector 6 
Cod de înregistrare 
fiscală 

14314666 

Nr. de la Registrul 
AsociaŃiilor şi 
FundaŃiilor 

- 

Adresă instituŃiei Splaiul IndependenŃei nr. 315 – 317, 
Sector 6 Bucureşti 

Adresă oficială de e-
mail a instituŃiei 

office@as6.ro 

Web page www.as6.ro 

1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI   
CompletaŃi conform actului de înfiinŃare şi temeiul legal. 
          InstituŃie cu personalitate juridică şi cont la Trezoreria 
Statului Sector 6 conform Hotarârii cu privire la înfiinŃarea 
AdministraŃiei UnităŃilor de ÎnvăŃământ Preuniversitar de Stat nr. 
10 / 22.02.2001. 
          În data de 11.09.2003, prin hotărârea nr. 122 a Consiliului 
Local Sector 6, AdministraŃia UnităŃilor de InvăŃământ 
Preuniversitar de Stat devine AdministraŃia Şcolilor Sector 6. 
        AdministraŃia Şcolilor funcŃionează ca instituŃie cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 6. 
 
1.3 REPREZENTANTUL LEGAL  
Persoana care are dreptul să semneze şi să reprezinte 
organizaŃia. În cazul în care persoana nominalizată aici nu este 
ordonatorul/principal/secundar/tertiar de credite se va anexa 
acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a 
delegat această calitate. 
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Nume şi prenume Ionescu  Cristian 
FuncŃie Director Executiv 
Număr de telefon 021.430.51.42 – 43 

Număr de fax 021.430.51.44 
Adresa de e-mail  office@as6.ro 
 
1.4 PERSOANĂ DE CONTACT  
Persoană nominalizată de instituŃia dumneavoastră ca mananger 
de proiect.  
Nume şi prenume Balan Radu Cosmin 
FuncŃie Sef Serviciu Accesare Fonduri Structurale 

şi Control 
Număr de  telefon 0730.404.806 
Număr de  fax 021.43051.44 
Adresa de e-mail cosmin.balan@as6.ro 
  

1.5 DESCRIEREA SOLICITANTULUI 
a. PrecizaŃi când a fost înfiinŃată organizaŃia dumneavoastră şi 

care sunt principalele sale activităŃi (maxim jumătate de pagină)  
În conformitate cu H.G. Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
288 din 29 aprilie 2002, AdministraŃia Şcolilor funcŃionează ca 
instituŃie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local 
Sector 6 şi îndeplineşte următoarele activităŃi: 

 Asigură funcŃionalitatea bazei materiale a unităŃilor de 
învăŃământ, dezvoltarea şi protejarea acesteia;  

 Desfăşoară activităŃi şi studii privind necesarul de 
construcŃii şcolare, de investiŃii, reparaŃii şi modernizări la 
construcŃiile existente şi întocmeşte programul anual de achiziŃii 
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publice; 
 colaborează cu celelalte organe ale administraŃiei de 

stat, cu agenŃi economici cu capital de stat sau privat pentru 
rezolvarea problemelor privind buna funcŃionare a unităŃilor de 
învăŃământ (spaŃii pentru învăŃământ, cantine, mobilier, dotări, 
cabinete şi laboratoare, combustibili, alimente, materiale de 
construcŃii, rechizite şcolare, etc.);  

 urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale 
şi ale normelor metodologice pentru finanŃarea unităŃilor de 
învăŃământ; 

 urmăreşte şi asigura ca fiecare unitate de învăŃământ 
să-şi întocmească bugetul propriu şi ca întreaga activitate a 
acesteia să se desfăşoare pe baza bugetului aprobat; 

 organizeaza şi desfăşoară concursuri şi examene, în 
condiŃiile legii, pentru ocuparea funcŃiilor şi posturilor vacante din 
cadrul AdministraŃiei şcolilor Sector 6, pentru întregul personal;  

 accesează fonduri structurale europene pentru 
unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat de pe raza 
Sectorului 6. 

 
b. FurnizaŃi informaŃii privind 3 proiecte derulate de organizaŃie 
în ultimii 5 ani, având grijă să completaŃi pentru fiecare în parte 
următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect): 
Proiectul nr. 1 
Titlul proiectului 
(conform contractului 
de finanŃare)  

COMENIUS – REGIO: „ÎnvăŃăre pe 
tot parcursul vieŃii” 

 

Nr. de 
înregistrare/codul 
proiectului  
(acordat de instituŃia 

COM-09-PR-12-B-PT  
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finanŃatoare) 
Obiectivele 
proiectului 

Promovarea cooperării dintre cadrele 
didactice din ambele regiuni 
(Portugalia şi România) în legatură 
cu probleme de interes comun, în 
special problema lipsei de interes 
pentru şcoală a multor elevi;                                                                                                
Analiza politicii curriculare a fiecărei 
regiuni; 
Dezvoltarea tacticilor de predare 
care să uşureze elevilor accesul la 
cunoştinŃe şi care să îi facă pe 
aceştia să înŃeleagă importanŃa 
activităŃilor curriculare pentru viitorul 
lor; 
Întărirea parteneriatului, atât la nivel 
local cât şi la nivel internaŃional, între 
instituŃiile de învăŃământ şi profesori 
în scopul unei mai bune activităŃi 
educaŃionale; 
Întărirea competenŃelor prin 
dezvoltarea curriculară; 
Intensificarea gradului de implicare 
în problemele Europei atât din partea 
cadrelor didactice cât şi din partea 
elevilor; 
Promovarea exemplelor de practică 
corectă în ceea ce priveşte 
activitatea curriculară. 

 

Stadiul 
implementării 
proiectului  

În derulare.  

Rezultatele parŃiale 
sau finale ale 
proiectului 

Întâlniri bilaterale  la Bucureşti şi 
Lisabona  

 

Valoarea 105.427,50 lei   
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proiectului  
(în lei, conform 
contractului de 
finanŃare. În cazul în 
care valoarea a fost 
stabilită în altă 
monedă, se va 
calcula la cursul lei 
de la data semnării 
contractului) 
Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, 
bugetul local, surse 
externe 
nerambursabile, 
surse externe 
rambursabile) 

Surse externe nerambursabile.  

Numele instituŃiei 
finanŃatoare 

Comisia Europeană 
Guvernul României 
AgenŃia NaŃională de Programe 
Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi 
Formării Profesionale. 
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Proiectul nr. 2 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanŃare)  

Nu este cazul 

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul 

Obiectivele proiectului Nu este cazul 
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul 
Rezultatele parŃiale sau finale ale 
proiectului 

Nu este cazul 

Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. În 
cazul în care valoarea a fost stabilită în altă 
monedă, se va calcula la cursul lei de la data 
semnării contractului) 

Nu este cazul 

Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, bugetul local, surse externe 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 

Nu este cazul 

Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul 
 
Proiectul nr. 3 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanŃare) 

Nu este cazul 

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul 

Obiectivele proiectului Nu este cazul 
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul 
Rezultatele parŃiale sau finale ale 
proiectului 

Nu este cazul 

Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. În 
cazul în care valoarea a fost stabilită în altă 
monedă, se va calcula la cursul lei de la data 
semnării contractului) 

Nu este cazul 

Sursa de finanŃare Nu este cazul 
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(bugetul de stat, bugetul local, surse externe 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 
Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul 
 
c. Vă rugăm să specificaŃi dacă pentru proiectul (în întregime 
sau parŃial, respectiv activităŃi din proiect) ce constituie obiectul 
prezentei cereri de finanŃare a mai fost solicitat sprijin financiar 
din fonduri publice, inclusiv fonduri UE? 

Da  �                      Nu     � 
Dacă da, va rugăm specificaŃi următoarele informaŃii: 
Denumirea 
programului 

 „Module de pregătire în domeniile în care 
personalul AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 
îşi desfăşoară activitatea” 

Numele instituŃiei 
finanŃatoare 

 Ministerul AdministraŃiei şi Internelor 

Nr. de înregistrare 
a proiectului 

 4950007 / 08.12.2009 

Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, 
bugetul local, surse 
externe 
nerambursabile, 
surse externe 
rambursabile) 

 Surse externe nerambursabile 

Stadiul solicitării 
(în curs de verificare/ 
respinsă/aprobată) 

 În curs de verificare 

 
d. Vă rugăm să specificaŃi dacă proiectul (în întregime sau 
parŃial, respectiv activităŃi din proiect) ce constituie obiectul 
prezentei cereri de finanŃare a mai beneficiat de sprijin financiar 
din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani? 

Da    �                     Nu     � 
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Dacă da, vă rugăm specificaŃi următoarele informaŃii: 
Titlul proiectului (conform contractului 
de finanŃare)  

Nu este cazul 

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul 

Obiectivul proiectului Nu este cazul 
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul 
Rezultate obŃinute Nu este cazul 
Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. 
În cazul în care valoarea a fost stabilită în 
altă monedă, se va calcula la cursul lei de 
la data semnării contractului) 

Nu este cazul 

Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, bugetul local, surse 
externe nerambursabile, surse externe 
rambursabile) 

Nu este cazul 

Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul 
 
1.6 PARTENERI 
În cazul în care aveŃi încheiate acorduri de parteneriat (anexa nr. 
1) pentru acest proiect completaŃi următoarele date. RepetaŃi 
informaŃiile pentru fiecare partener în parte. 
Numele organizaŃiei partenere Nu este cazul 
Cod de înregistrare fiscală Nu este cazul 
Nr. de la Registrul AsociaŃiilor şi 
FundaŃiilor 

Nu este cazul 

Adresa poştală a instituŃiei Nu este cazul 

Adresa de e-mail a instituŃiei 
Nu este cazul 

Web page 
Nu este cazul 

Tipul organizaŃiei 
Nu este cazul 
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Numele şi prenumele reprezentantului 
legal  

Nu este cazul 

FuncŃia reprezentantului legal 
Nu este cazul 

Date de contact ale reprezentantului 
legal  
(tel/fax/e-mail)  

Nu este cazul 

 
1.7 DESCRIEREA PARTENERULUI  
a) Vă rugăm precizaŃi când a fost înfiinŃată organizaŃia 
dumneavoastră şi care sunt principalele sale activităŃi. Totodată, 
prezentaŃi motivele implicării în acest proiect (maxim jumătate de 
pagină).  
 
Nu este cazul  
 
b)   Vă rugăm să furnizaŃi informaŃii privind 3 proiecte derulate de 
organizaŃie în ultimii 5 ani, având grija să completaŃi pentru 
fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare 
proiect): 
Proiectul nr. 1 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanŃare)  

Nu este cazul  

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul  

Obiectivul proiectului Nu este cazul  
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul  
Rezultate obŃinute Nu este cazul  
Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. În 
cazul în care valoarea a fost stabilită în altă 
monedă, se va calcula la cursul lei de la data 
semnării contractului) 

Nu este cazul  
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Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, bugetul local, surse externe 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 

Nu este cazul  

Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul  
 
Proiectul nr. 2 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanŃare)  

Nu este cazul  

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul  

Obiectivul proiectului Nu este cazul  
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul  
Rezultate obŃinute Nu este cazul  
Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. În 
cazul în care valoarea a fost stabilită în altă 
monedă, se va calcula la cursul lei de la data 
semnării contractului) 

Nu este cazul  

Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, bugetul local, surse externe 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 

Nu este cazul  

Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul  
 



 

258 

 

 
Proiectul nr. 3 
Titlul proiectului (conform contractului de 
finanŃare)  

Nu este cazul  

Nr. de înregistrare/codul proiectului  
(acordat de instituŃia finanŃatoare) 

Nu este cazul  

Obiectivul proiectului Nu este cazul  
Stadiul implementării proiectului  Nu este cazul  
Rezultate obŃinute Nu este cazul  
Valoarea proiectului  
(în lei, conform contractului de finanŃare. În cazul 
în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, 
se va calcula la cursul lei de la data semnării 
contractului) 

Nu este cazul  

Sursa de finanŃare 
(bugetul de stat, bugetul local, surse externe 
nerambursabile, surse externe rambursabile) 

Nu este cazul  

Numele instituŃiei finanŃatoare Nu este cazul  
 
 

 DATE DESPRE PROIECT  
 
2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI  
PrezentaŃi obiectivul/obiectivele general/e şi scopul 
proiectului1(obiectivul specific). CorelaŃi aceste obiective cu 
obiectivul domeniului major de intevenŃie din PODCA în care se 
încadrează proiectul.  

                                                   
1
 Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activităŃilor şi 

indicatorilor recomandăm utilizarea  metodologiei „Managementul 
ciclului de proiect” (PCM – Project Cycle Management): 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publication
s/manuals-tools/t101_en.htm  . 
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Obiectiv 
general 

 

Dezvoltarea capacităŃii de prim-ajutor în cazul 
producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă şi 
încurajarea comportamentului proactiv la 
elevii din şcolile şi liceele sectorului şase al 
Municipiului Bucureşti; 

Scop 
 

 Apropierea dintre funcŃionarii publici implicaŃi 
în gestionarea situaŃiilor de urgenŃă şi cadrele 
didactice, respectiv elevii din şcolile şi liceele 
sectorului 6 Bucureşti, în scopul 
conştientizării măsurilor de prevenire şi 
autosusŃinere în caz de situaŃii de urgenŃă 
civilă sau calamităŃi naturale;  

 Identificarea şi înŃelegerea de către elevi a 
regulilor de comportament corect în cazul 
producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă sau 
catastrophe naturale;  

 Realizarea unei pagini web şi publicarea 
materialelor cu caracter informativ şi educativ; 

 
2.2 JUSTIFICAREA NECESITĂłII IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI  
IdentificaŃi şi descrieŃi clar şi amănunŃit problema cu care se 
confruntă instituŃia dvs. şi pe care proiectul doreşte să o rezolve 
(maxim 2 pagini) şi motivaŃi de ce şi cât de urgent este nevoie de 
acest proiect. 

            Actualmente, populaŃia României este expusă, cu o 
frecvenŃă tot mai mare, unor situaŃii de risc generate de 
fenomenele naturale şi antropice, în special, dar şi de efectele 
nedorite ale unor posibile accidente generate de factorul uman. 
Managementul şi intervenŃia în asemenea situaŃii sunt 
incredinŃate instituŃiilor statului şi autorităŃilor locale 
descentralizate, acestea fiind în permanenŃă în cautarea unor 
soluŃii de modernizare şi eficientizare a acŃiunilor specifice 
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situaŃiilor de urgenŃă. AdministraŃia Şcolilor, sector 6, ca instituŃie 
publică ce funcŃionează la nivel local, are drept sarcină de a 
informa cetăŃenii, de a populariza comportamentul participativ şi 
de a utiliza modalităŃile de comunicare adecvate situaŃiilor de 
urgenŃă. În acest context, se urmăreşte schimbarea atitudinii 
fiecărui individ, a generaŃiei tinere, în special, asupra rolului pe 
care îl au sau pe care îl pot juca în cazul declanşării unor situaŃii 
de urgenŃă civilă. Educarea unui comportament proactiv şi 
dezvoltarea capacităŃii de autosusŃinere şi prim-ajutor reprezintă 
nişte măsuri complemetare menite să îmbunătăŃească reacŃia 
rapidă şi eficace pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor 
nefaste ce pot surveni în situaŃiile de urgenŃă.   
           Obiectivele proiectului rezultă din necesitatea de instruire 
a autorităŃilor implicate în managementul situaŃiilor de urgenŃă, 
dar şi din cea de instruire informare şi  educare a tinerei generaŃii, 
axată pe dezvoltarea capacităŃii de răspuns, autosusŃinere şi 
prim-ajutor în cazul producerii situaŃiilor de urgent civilă. 
Principala problemă o constituie necesitatea instruirii tinerei 
generaŃii şi constientizării funcŃionarilor publici şi a cadrelor 
responsabile din instituŃiile de învăŃământ aflate în 
subordinea AdministraŃiei Şcolilor, sector 6 în ceea ce 
priveşte intervenŃia în situaŃii de urgenŃă. Pregătind tinerele 
generaŃii să reacŃioneze corespunzător în situaŃii neprevăzute de 
accidentări sau calamităŃi naturale, se învesteşte în pregătirea 
civică a viitoriilor cetăŃenii, contribuind la creşterea gradului de 
siguranŃă ca se acŃionează la timp pentru salvarea vieŃii în cazuri 
de urgenŃă(lesinuri, sângerari abundente, calamităŃi naturale – să 
se cunoască refugiile şi locul unde părinŃii îşi pot regăsi copii în 
cazul clamităŃilor naturale,  accidente în cadrul instituŃiilor sau 
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chiar pe stradă, în locuri publice, etc.) 
 
Educarea şi informarea elevilor în scopul prevenirii şi al 

autoapărării în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă poate fi 
realizată cu succes de către funcŃionari şi cadre didactice bine 
pregătite, capabile să contribuie la creşterea adaptabilităŃii lor la 
situaŃiile de urgenŃă civilă specifice zonei. Atât funcŃionarii publici, 
cât şi cadrele didactice au nevoie de instruire adecvată pentru a 
putea interacŃiona eficient şi în timp util şi pentru a utiliza la scară 
largă tehnicile moderne de comunicare şi conlucrare necesare 
educaŃiei unui comportament pro-activ şi participativ al viitorului 
cetăŃean (prin aplicaŃii practice, prin instruirea şi crearea la elevi a 
deprinderilor de comportament adecvat în situaŃii concrete de 
urgenŃă civilă).  

Cu cât mai urgent vor fi corelate demersurile pedagogico-
metodologice cu asimilarea cunoştinŃelor practice în domeniul 
autoapărării în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă, cu atât mai 
rapid va creşte gradul de implicare a populaŃiei sectorului şi, în 
mod deosebit, a tinerilor în înlăturarea efectelor generate de 
situaŃiile de urgenŃă civilă.  

Nu constituie nici un secret pentru nimeni faptul că multe 
dintre victimile situaŃiilor de urgenŃă medicală mor, până să 
ajungă la o unitate sanitară, iar una din cauzele majore este 
neacordarea corectă a primului ajutor, reacŃionarea în panică şi 
chiar, din neştiinŃă, întreprinderea de acŃiuni care agravează 
situaŃia în caz de urgenŃă civilă. Dacă salvarea de vieŃi constituie 
o prioritate, atunci, însuşirea cunoştiinŃelor de intervenŃie în  
situaŃii critice de către tânăra generaŃie care să ştie să acŃioneze 
atât în cadrul instituŃiilor de învăŃământ dar şi în afara acestui 
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mediu, facilitarea comunicării dintre funcŃionarii publici şi 
reprezentaŃii instituŃiilor de învăŃământ pe tema siguranŃei civile, 
într-un cuvânt, implementarea acestui proiect este urgentă.  

Proiectul va avea efecte pe termen lung, dar şi imediate şi 
va contribui la promovarea unei conduite corecte în cazul 
producerii unor situaŃii de urgenŃă. Considerăm ca implementarea 
proiectului în rândul elevilor din şcolile şi liceele din sectorul 6, 
Bucureşti va contribui atât la informarea corectă a acestora, ca 
viitori membri responsabili ai comunităŃii, cât şi la educarea şi 
formarea unui spirit civic adecvat. 
 
2.3. RELEVANłA  
ExplicaŃi modul în care contribuie proiectul la realizarea 
strategiilor Guvernului în domeniu. IncludeŃi detalii privind: 

- modul în care proiectul se încadrează în strategia 
instituŃiei, în strategiile locale, regionale sau naŃionale; 
- modalităŃile în care contribuie la realizarea obiectivului 
domeniului major de intervenŃie al PO DCA în care se 
încadrează.  
- modul în care interacŃionează cu alte programe sau 
modul în care prezentul proiect continuă sau va fi continuat 
de alte proiecte 

Totodată, prezentaŃi câteva opŃiuni de rezolvare a problemei 
(descrisă la pct 2.2) şi motivaŃi alegerea opŃiunii pentru care 
solicitaŃi finanŃare prin prezenta cerere.  
(maxim 2 pagini) 

 - modul în care proiectul se încadrează în 
strategia instituŃiei, în strategiile locale, regionale sau 
naŃionale; 
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              Proiectul este coerent cu Strategia naŃională de 
educare şi informare publică pentru SituaŃii de urgenŃă 
care face parte din ansamblul de măsuri necesare pentru 
lansarea unei campanii naŃionale de educare şi informare 
publică pentru situaŃii de urgenŃă şi care include în  Canalele 
şi instrumentele pentru informare publică atât sistemul de 
învăŃământ, cât şi internetul şi publicaŃiile pentru informare şi 
consultare.  

              Prin organizarea a câte 2 seminarii pe tema 
“Dezvoltarea capacităŃii de răspuns,  autosusŃinere şi prim-
ajutor în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă” în 
fiecare dintre cele 42 de şcoli şi licee din raza sectorului 6 
proiectul va contribui la realizarea măsurilor prevăzute de 
acesta strategie. Datele teoretice prezentate în aceste 
seminarii se vor putea în parte pună în practică în cadrul 
workshop-urilor organizate prin proiect. Acestea vor avea 
durata de 1 oră – preferabil ora de dirigenŃie sau de educaŃie 
civică – şi se vor Ńine în fiecare clasă (I-XII) din fiecare 
instituŃie de învăŃământ, cu materiale didactice care să 
permită înŃelegerea procedurilor de intervenŃie sau a 
acŃiunilor care trebuie sau nu executate în caz de urgenŃă. 
Pentru asigurarea calităŃii înŃelegerii şi asimilării informaŃiilor 
se va avea în vedere ca modalitea de explicare, materialele 
didactie şi testările să fie elaborate corespunzător grupelor de 
vârstă (clasele I şi II, clasele III şi IV, clasele V şi VI, grupa de 
clase VII şi VIII, clasele IX-X şi XI-XII).  

Proiectul va contribui, de asemenea, la realizarea 
obiectivului fundamental al Strategiei NaŃionale de 
prevenire a situaŃiilor de urgenŃă, aprobată prin Hotărârea 
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Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008, care constă în 
consolidarea capacităŃii instituŃiilor specializate şi a 
autorităŃilor administraŃiei publice locale şi naŃionale pentru 
prevenirea producerii situaŃiilor de urgenŃă.  

 
 - modalităŃile în care contribuie la realizarea 

obiectivului domeniului major de intervenŃie al PO DCA 
în care se încadrează; 

Prin activităŃile sale, proiectul contribuie la realizarea 
obiectivului Domeniului de intervenŃie 1.3 - ÎmbunătăŃirea 
eficacităŃii organizaŃionale - care pune accentul pe sprijinirea 
activităŃilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de 
management al resurselor umane şi pe consolidarea unei 
capacităŃi susŃinute de training pentru administraŃia publică. 

Instruirea a 10 funcŃionari publici cu atribuŃii în 
managementul situaŃiilor de urgenŃă şi a 82 de cadre 
(administratorul şcolii şi 1 profesor) din şcolile şi liceele 
sectorului 6 va contribui la  îmbunătăŃirile de structură şi 
proces şi la creşterea eficacităŃii organizaŃionale în aceste 
instituŃii. În urma realizării proiectului şi implicit a pregătirii 
efectuate, se va contura un cadru de asigurare a accesului la 
pregătirea complexă a tinerei generaŃii pentru înfruntarea 
situaŃiilor de urgenŃă. 

Cele 2 seminarii pe teme de egalitate de şanse şi 
dezvoltare durabilă în proiecte cu finanŃare europeană 
contribuie la respectare unuia dintre principalele principii care 
asigură dezvoltarea durabilă: apărarea împotriva calamităŃilor 
naturale şi a accidentelor. Totodată, proiectul contribuie la 
îndeplinirea cerinŃelor cetăŃeanului şi comunitaŃii locale în 
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concordanŃă cu toate principiile dezvoltării durabile. 
   Modul în care interacŃionează cu alte programe sau 
modul în care prezentul proiect continuă sau va fi 
continuat de alte proiecte 
Prezentul proiect vine în completarea proiectului „Sistemul de 
Management InformaŃional pentru SituaŃii de UrgenŃă- 
SMISU-„ finanŃat de Banca Mondială, derulat de Inspectoratul 
pentru SituaŃii de UrgenŃă la nivel naŃional. Proiectul nostru, 
la fel ca SMISU, va avea efecte imediate asupra creşterii 
calităŃii şi eficienŃei funcŃionarilor publici în oferirea serviciilor 
de gestionare a situaŃiilor de urgenŃă la nivelul şcolilor şi 
liceelor din sectorul 6 Bucureşti.  

 
2.4. GRUP łINTĂ  
DescrieŃi grupul/entităŃile care sunt vizate direct sau indirect de 
implementarea şi rezultatele proiectului, implicarea acestora în 
elaborarea/implementarea proiectului, şi unde este posibil, 
exprimaŃi numeric. 
IdentificaŃi corect grupul Ńintă şi faceŃi legatura între acesta, 
problema prezentată la punctul 2.2 şi modalitatea de rezolvare a 
acesteia, prezentată la punctul 2.3. 
 

Beneficiarii direcŃi ai investiŃiei: 
• Elevii din şcolile şi liceele sectorului 6  
• FuncŃionarii publici din cadrul AdministraŃiei Şcolilor 

Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar; 
• Administratorii celor 42 de şcoli/licee 

Nr. 

Crt 

InstituŃia de învăŃământ Adresa Nr. de elevi 

1. Şcoala Gen. Nr. 59 Str. Vlădeasa Nr. 9 400 
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2. Şcoala Gen. Nr. 117 Str. Fabricii Nr. 22 350 

3. Şcoala Gen. Nr. 142 Str. Centurii Nr. 4 354 

4. Şcoala Gen. Nr. 153 Str. Drumul Săbăreni 

Nr. 21 

300 

5. Şcoala Gen. Nr. 155 Str. Pascani Nr. 6 230 

6. Şcoala Gen. Nr. 156 Str. Dealul ługulea 

Nr. 35 

240 

7. Şcoala Gen. Nr. 157 Str. Hanul AncuŃei  

Nr. 4 

440 

8. Şcoala Gen. Nr. 160 Str. Ghirlandei Nr. 7 270 

9. Şcoala Gen. Nr. 161 Calea Giuleşti Nr. 

486 A  

115 

10. Şcoala Gen. Nr. 163 Calea Giuleşti  Nr. 54 227 

11. Şcoala Gen. Nr. 164 Str. PravăŃ Nr. 22 374 

12. Şcoala Gen. Nr. 167 Calea Crângaşi Nr. 

140 

150 

13. Şcoala Gen. Nr. 168 Str. Alizeului Nr. 9 115 

14. Şcoala Gen. Nr. 169 Str. Paşcani Nr. 2 150 

15. Şcoala Gen. Nr. 172 Aleea Parva Nr. 3 - 5 1000 

16. Şcoala Gen. Nr. 174 Str. Roşia Montana 

Nr. 41 

100 

17. Şcoala Gen. Nr. 176 Str. Lunca Cernei Nr. 

3 

175 

18. Şcoala Gen. Nr. 193 Str. Mihaela 

Ruxandra Marcu  Nr. 

3 

420 

19. Şcoala Gen. Nr. 197 Str. Obcina Mare Nr. 

2 

482 

20. Şcoala Gen. Nr. 198 Str. Apusulu Nr. 71-

73 

193 

21. Şcoala Gen . Nr. 205 Aleea Valea 

Prahovei Nr. 1 

360 

22. Şcoala Gen . Nr. 206 Aleea Ariniş Nr. 5 375 

23. Şcoala Gen . Nr. 279 Prelung. Ghencea 

Nr. 24 

462 

24. Şcoala Gen . Nr. 309 Str. Moineşti Nr. 9 285 
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25. Şcoala Gen . Nr. 310 Str. Roşia Montana 

Nr. 42 

518 

26. Şcoala Gen . Nr. 311 Str. Gârleni Nr. 10 200 

27. Şcoala pt. DeficienŃi de Auz  

Nr. 2 

Aleea Istru Nr. 6 127 

28. Şcoala Specială 

Nr. 11 

Aleea Istru Nr. 6 180 

29. Gr. Scolar Industrial “Ghe. 

Asachi” 

Aleea PravăŃ Nr. 24 355 

30. Gr. Şcolar Industrial “Petre 

Poni” 

Bd. Preciziei Nr. 18 730 

31. Gr. Şcolar “Doamna Stanca” Str. Porumbacu Nr. 

52 

1400 

32. Colegiul Tehnic “Ghe. 

Airinei” 

Str. Romancie-rilor 

Nr. 1 

1590 

33. Colegiul Tehnic “Petru 

Maior” 

Bd. Timişoara Nr. 6 500 

34. Colegiul Tehnic “Iuliu 

Maniu” 

Bd. Iuliu Maniu Nr. 

381 – 391 

1600 

35. Colegiul NaŃional “Elena 

Cuza” 

Str.Peştera 

Scărişoara Nr. 1 

716 

36. Liceul Teoretic “Gr. Moisil” Bd. Timişoara Nr. 33 762 

37. Liceul Teoretic 

“T. Vladi-mirescu” 

Bd. Iuliu Maniu Nr. 

15 

650 

38. Liceul Teoretic “Eugen 

Lovinescu” 

Str. Valea lui Mihai 

Nr. 6 

661 

39. Liceul “Mircea Eliade” Splaiul 

IndependenŃei Nr. 

315 – 317 

740 

40. Liceul “Marin Preda” Str  Rusetu  Nr. 17 1500 

41. Liceul Economic “C-tin 

KiriŃescu” 

Str. Peştera 

Dâmbovicioara Nr. 

12 

708 

42. Liceul Ortodox “Sf. Antim 

Ivireanu” 

Aleea Poiana 

Muntelui Nr. 1 

390 

43. Inspectorat Str. Icoanei Nr. 2 ,  
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Şcolar Bucureşti Sector 2 

44. Administr. Şcolilor Sector 6 Splaiul 

IndependenŃei Nr. 

315 – 317 

130 

 - 371.060 de locuitori ai sectorului 6 destinatari paginii 
web cu informaŃii privind situaŃiile de urgenŃă civilă sau 
catastrophe naturale; 

Beneficiarii directi vor avea acces la servicii de training şi 
seminarii, care au menirea de a întări colaborarea dintre 
funcŃionarii publici implicaŃi în gestionarea situaŃiilor de urgenŃă 
şi cadrele didactice din şcolile şi liceele sectorului 6, de 
creşterea gradului de educare a tinerei generaŃii a unui 
comportament proactiv şi la dezvoltarea capacităŃii de 
autosusŃinere şi prim-ajutor la elevii din şcolile şi liceele de pe 
raza sectorului şase al Municipiului Bucureşti. Inspectoratul 
Şcolar alături de AdministraŃia Şcolilor, sector 6 contribuie la 
acest proiect şi prin acordul dat pentru desfăşurarea activităŃilor 
în cadrul instituŃiilor de învăŃământ, atât seminariile cât mai ales 
workshop-urile, lecŃiile practice ce se desfăşoară în cadrul 
orelor de dirigenŃie sau educaŃie civică. 

Implementarea proiectului va duce atât la informarea 
corectă a elevilor, cât şi la educarea şi formarea unui spirit civic 
adecvat în ceea ce priveşte comportamentul şi gestionarea 
unei situaŃii de urgenŃă civilă. 

Prin campaniile de promovare care vor fi realizate 
(seminari, materiale publicitare, comunicate de presă) se 
doreşte conştientizarea importanŃei colaborării eficiente a 
instituŃiilor statului implicate în gestionarea situaŃiilor de urgenŃă 
civilă şi a dezvoltării capacităŃii de autosusŃinere şi prim-ajutor 
în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă la generaŃia 
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tânără. 
În această ordine de idei, informarea părinŃilor de către 

elevii implicaŃi în campaniile de promovare pentru dezvoltarea 
comportamentelor pro-active şi participative în cazul situaŃiilor 
de urgenŃă civilă va duce la o înŃelegere mai bună a măsurilor 
care trebuie luate de către toŃi locuitorii sectorului în cazul unor 
astfel de situaŃii de criză. 

2.5 ACTIVITĂłI ŞI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE  
DescrieŃi, în ordine cronologică, activităŃile, care au avut loc până 
la momentul depunerii cererii de finanŃare (dacă este cazul) 
precum şi cele previzionate a se realiza în vederea implementării 
proiectului. CompletaŃi tabelele de mai jos privind calendarul 
acestora. 

Nr. Activitate Descrierea 

activităŃii 

Loc de 

desfăşurare 

Durată Cost 

(fără 

TVA) 

Respon-

sabil 

1 Servicii de 

asistenŃă 

tehnică 

pentru 

realizarea 

studiului de 

analiză şi 

diagnoză 

instituŃiona-lă 

Servicii de 

asistenŃă 

tehnică şi 

expertiză 

aferente 

întocmirii 

studiului de 

analiză şi 

diagnoză 

instituŃională 

Bucureşti 22.03.2010 – 

23.04.2010 

26.050,00 Manager 

proiect 

2. Manageme

ntul 

proiectului 

ActivităŃi 

specifice 

mangementului 

de proiect 

(planificare, 

coordonare, 

control, 

Bucureşti Lunile 1 -12 192.080,00 Manager 

proiect, 

asistenŃă 

manageme

nt, ExperŃii 

(IT, juridic, 

financiar), 
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monitorizare şi 

evaluare, 

raportare, 

managementul 

documentelor) 

şi activităŃile 

experŃilor: 

juridic, IT, 

financiar 

responsa-

bil 

financiar 

3. AchiziŃii 

publice 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

achiziŃiilor 

publice prin 

proceduri de 

achiziŃie 

publică 

conform 

legislaŃiei în 

vigoare. 

Bucureşti Lunile 1 - 3 0,00 Respon-

sabil 

achiziŃii 

publice, 

manager 

de 

proiect 

4. Realizare 

analiza şi 

proiectare a 

conŃinutului 

digital 

necesar 

implementăr

ii proiectului 

1) Analiza şi 

proiectarea 

layerului GIS 

corespunză-

tor simulărilor 

pentru situaŃii 

de urgenŃă 

2) Analiza şi 

dezvoltarea 

conŃinutului 

digital ce va 

sta la baza 

prezentărilor 

şi lucrărilor 

practice şi va 

fi stocat în 

sistem 

Bucureşti Lunile 4-9 461.335,00 

 

Manager 

proiect, 

Expert IT 

5. Realizare Elaborarea Bucureşti Lunile 9– 10 35.000,00 Manager 
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ghid 

metodolo-

gic de 

stabilire a 

relaŃiilor 

procedura-

le 

de rapoarte, 

strategii, 

ghiduri, 

metodologii 

(ghid 

metodologic 

de stabilire a 

relaŃiilor 

procedurale) 

proiect, 

Expert IT 

6. Hardware şi 

software 

(achiziŃie 

hardware şi 

software şi 

servicii de 

instalare şi 

implemen-

tare) 

AchiziŃie 

servere şi 

instalare 

servere şi 

soft de bază, 

analiză, 

proiectare, 

dezvoltare, 

testare 

Bucureşti Lunile 4-6  22.100,00 

 

Manager 

proiect, 

Expert IT 

 

7. Instruirea a 

10 

funcŃionari 

publici cu 

atribuŃii în 

manage-

mentul 

situaŃiilor de 

urgenŃă şi a 

42 şcoli *2  

persoane 

din cadrul 

instituŃiilor 

de învăŃă-

mânt 

(adminis-

tratorul 

instituŃiei şi 

1 cadru 

Training 

pentru 

funcŃionarii 

publici privind 

utilizarea 

aplicaŃiei 

Bucureşti Lunile 5 -8 21.100,00 

 

Manager 

proiect, 

Expert IT , 

responsabil 

organizare 

training 
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didactic); 

 

8. Organiza-

rea 

seminarii-lor 

cu tema 

“Dezv. 

capacităŃii 

de răspuns,  

autosusŃiner

e şi prim-

ajutor în 

cazul 

producerii 

situaŃiilor de 

urgenŃă 

civilă” 

Organizarea 

seminariilor 

cu tema 

“Dezvoltarea 

capacităŃii de 

răspuns,  

autosusŃinere 

şi prim-ajutor 

în cazul 

producerii 

situaŃiilor de 

urgenŃă 

civilă” 

Bucureşti Lunile 8 – 10 33.600,00 Manager 

proiect, 

Expert 

IT, PR 

Manager 

9. Organiza-

rea 

workshop - 

activitate 

practică de 

intervenŃie 

în caz de 

urgenŃă 

civilă 

LecŃii practice 

de intervenŃie 

în caz de 

urgenŃă, 

organizate şi 

susŃinute pe 

grupe de 

vârstă 

Bucureşti Lunile 10 – 12 383.200,00 

 

Respon-

sabil 

organiza-

re 

training 

manager 

de 

proiect, 

expert IT 

Respon-

sabil 

financiar 

şi Expert 

financiar  

10. Organiza-

rea a 2 

seminarii pe 

teme de 

egalitate de 

şanse şi 

Organizarea 

a 2 seminarii 

pe teme de 

egalitate de 

şanse şi 

dezvoltare 

Bucureşti Lunile 10-11 2.400,00 

 

Respons

abil 

organizar

e training 
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dezvoltare 

durabilă 

durabilă 

13. Informare şi 

publicitate 

Organizarea 

conferinŃe de 

presă, 

redactare 

comunicate 

de presă, 

tipărire 

pliante şi 

broşuri, 

execuŃie 

banner, 

autocolante.  

Bucureşti Lunile 1-12 10.005,00 

 

PR 

Manager, 

manager

ul de 

proiect, 

asistenŃă 

manage

ment, 

responsa

bil 

financiar, 

responsa

bil 

achiziŃii 

publice 

14. Auditul 

proiectului 

Întocmirea 

unui raport 

de audit al 

activităŃilor, 

înregistrărilor 

şi conturilor 

proiectului, 

realizat cu 

respectarea 

standardelor 

de audit în 

vigoare de 

către un 

auditor extern 

autorizat 

Bucureşti Lunile 6, 12 12.500,00 

 

responsa

bil de 

achiziŃii 

publice, 

responsa

bil 

financiar 

şi 

manager

ul de 

proiect, 

Audit 

extern, 

 TOTAL 

PROIECT 

   1.199.658,00  

 
Graficul de implementare trebuie completat cu "luna de 
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implementare 1", "luna de implementare 2", etc. şi nu cu lunile 
calendaristice („ianuarie”, „februarie”, etc.) 
Implementarea proiectului începe la data ultimei semnături 
aplicate pe contractul de finanŃare. 
Titlurile activităŃilor trebuie să fie aceleaşi cu cele prezentate la 
secŃiunea 4.1. din cererea de finanŃare. 
Graficul de implementare trebuie elaborat după următorul format: 
 
  An de implementare 1 

Activitate                                                             
Luna  

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. AsistenŃă tehnică 
pentru realizarea 
unui studiu de 
analiză şi diagnoză 
instituŃională 

                          

2.Managementul 
proiectului 

                          

3. AchiziŃii publice                           

4. Realizare analiză 
şi proiectare a 
conŃinutului digital 
necesar 
implementării 
proiectului 

                          

5. Realizare ghid 
metodologic de 
stabilire a relaŃiilor 
procedurale 

                          

6. Hardware şi 
software (achiziŃie 
hardware şi 
software şi servicii 
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de instalare şi 
implementare) 

7. Instruirea a 10 
funcŃionari publici 
cu atribuŃii în 
managementul 
situaŃiilor de 
urgenŃă şi a 42 şcoli 
*2  persoane din 
cadrul instituŃiilor de 
învăŃământ 
(administratorul 
instituŃiei şi 1 cadru 
didactic); 

                          

8. Organizarea 
seminariilor cu 
tema “Dezvoltarea 
capacităŃii de 
răspuns,  
autosusŃinere şi 
prim-ajutor în cazul 
producerii situaŃiilor 
de urgenŃă civilă” 

                          

9. Organizarea 
workshop - 
activitate practică 
de intervenŃie în 
caz de urgenŃă 
civilă 

                          

10. Organizarea a 2 
seminarii pe teme 
de egalitate de 
şanse şi dezvoltare 
durabilă 

                          

11. Informare şi 
publicitate  
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12. Auditul 
proiectului 

                          

 
PrecizaŃi durata implementării proiectului, exprimată în luni. 

12  luni de la semnarea contractului de finanŃare 

 
2.6 REZULTATE  
PrezentaŃi rezultatele proiectului la finalul implementării sale, 
indicând cum va contribui proiectul la rezolvarea 
problemei/problemelor grupului Ńintă. (maxim 1 pagină) 

Rezultate tip output: 
 un nivel de acces GIS cu caracter informativ privind situaŃiile de 

urgenŃă şi locaŃiile de refugiu în situaŃii de urgenŃă. 
 Simulări GIS de acŃiune în situaŃii de urgenŃă  
 AplicaŃie care conŃine date şi simulări privind situaŃiile de urgenŃă 

civilă 
 10 funcŃionari publici şi 84 de cadre (administratorul şcolii şi 1 

profesor) din şcolile şi liceele sectorului 6 instruiŃi în comunicarea 
riscurilor în cazul situaŃiilor de urgenŃă 

 aproximativ 21024 de elevi (participanŃi din şcoli şi licee la 
workshop-uri practice în legatură cu măsurile care trebuie luate în 
cazul producerii unor situaŃii de urgenŃă civilă, ce trebuie evitat, 
ce trebuie făcut, etc.; 

 1 ghid metodologic de stabilire a relaŃiilor procedurale de 
comunicare între AdministraŃia Şcolilor sectorului 6 şi şcolile şi 
liceele din sector în cazul situaŃiilor de urgenŃă;  

 câte două seminarii cu tema “Dezvoltarea capacităŃii de răspuns,  
autosusŃinere şi prim-ajutor în cazul producerii situaŃiilor de 
urgenŃă civilă” pentru elevii şi cadrele didactice din cele 42 de 
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şcoli şi licee ale sectorului 6 din Municipiul Bucureşti; 
 1 seminar pe tema de egalitate de şanse în proiectele cu 

finanŃare europeană; 
 1 seminar pe tema dezvoltării durabile în proiectele cu finanŃare 

europeană; 
 1 suport de curs în fiecare instituŃie de învăŃământ vizate prin 

proiect pentru instruirea elevilor cu privire la comportamentul 
corect în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă; 

 materiale interactive pentru dezvoltarea capacităŃii de 
autosusŃinere şi prim-ajutor în cazul producerii situaŃiilor de 
urgenŃă civilă; 

 2 bannere;  
 500 broşuri; 
 1000 pliante; 
 2 articole de promovare a proiectului în presa locală; 
 Grup sanitar pentru fiecare clasă din cadrul şcolii/liceului 

Rezultate de impact: 
 întărirea colaborării dintre funcŃionarii publici implicaŃi în 

gestionarea situaŃiilor de urgenŃă şi cadrele didactice din şcolile şi 
liceele sectorului 6;  

 creşterea capacităŃii de autosusŃinere şi prim-ajutor la elevii din 
şcolile şi liceele de pe raza sectorului şase al Municipiului 
Bucureşti; 

2.7 INDICATORI 
CompletaŃi tabelul de mai jos, precizând indicatorii care măsoară 
atingerea rezultatelor, respectiv îndeplinirea scopului proiectului. 
Indicatorii pe care îi prezentaŃi trebuie să fie măsurabili şi să 
contribuie la realizarea indicatorilor din Programul OperaŃional 
Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, respectiv Documentul 
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cadru de implementare şi din Ghidul solicitantului. 
 
 

INDICATORI Valoare la începutul 

perioadei de 

implementare 

(număr/unitatea de 

măsură) 

Valoare la sfârşitul 

perioadei de 

implementare 

(număr/unitatea de 

măsură) 

Comentarii  

Indicatori de „output” (măsoara rezultatele proiectului) 

1. Număr zile 

participant la instruire 

0 180 zile/participant 10 funcŃionari publici şi 84 de persoane 

instruitite în comunicarea riscurilor în cazul 

situaŃiilor de urgenŃă (6 grupe x 15 persoane/ 

grupa x 3 zile/grupa ); 

2. Număr participanŃi 

la seminarii 

0 60 ParticipanŃii la cele 2 seminarii pe teme de 

egalitate de şanse şi dezvoltare durabilă (20 

de participanŃi per seminar); 

3. Număr ghiduri 

metodologice 

0 1 Va fi elaborat un ghid metodologic de 

stabilire a relaŃiilor procedurale de 

comunicare între AdministraŃia Şcolilor 

sector 6 şi instituŃiile şcolare din sector; 

4. Număr suporturi de 

curs pentru elevi 

0 1 Va fi elaborat un suport de curs  suport de 

curs pentru instruirea elevilor cu privire la 

comportamentul corect în cazul producerii 

situaŃiilor de urgenŃă civilă; 

5. Număr  analize  0 1 Analiza   şi proiectarea layerului GIS 

corespunzător simulărilor pentru situaŃii de 

urgenŃă 

Analiza şi dezvoltarea conŃinutului digital ce 

va sta la baza prezentărilor şi lucrărilor 

practice şi va fi stocat în stistem 

Indicatori de „result” (măsoară îndeplinirea scopului proiectului) 

1.Număr de 

participanŃi instruiŃi  

0 94 10 funcŃionari publici şi 84 de cadre didactice 

instruiŃi în comunicarea riscurilor în cazul 

situaŃiilor de urgenŃă 

2. Număr de elevi 

informaŃi, participanŃi 

la workshop-uri 

0 21024 Aproximativ 21034 de elevi informaŃi în 

legatură cu măsurile care trebuie luate în 

cazul producerii unor dezastre 
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IdentificaŃi riscurile care ar putea afecta îndeplinirea rezultatelor 
proiectului şi prezentaŃi măsurile de prevenire şi/sau gestionare a 
lor.  
 

Descrierea 
riscului 

Posibile 
consecinŃe 

Măsuri de 
prevenire, 

gestionare a 
riscului 

Comentarii 

Proiectul nu este 
aprobat spre 
finanŃare 

Demararea 
proiectului 
depinde în 
totalitate de 
semnarea 
contractului de 
finanŃare 

Îndeplinirea 
tuturor criteriilor 
cerute de 
instituŃia 
finanŃatoare 
pentru 
asigurarea 
punctajului 
maxim posibil 

Nu este cazul 

Livrabilele 
proiectului nu sunt 
foarte clar 
specificate 

Un livrabil asupra 
căruia părŃile nu 
convin ridică 
probleme în 
etapa de 
acceptanŃă, 
poate decala 
calendarul 
proiectului în 
eventualitatea în 
care se insistă 
asupra adaptării 
livrabilului unor 
cerinŃe 
suplimentare; 

Clarificarea în 
detaliu a 
livrabilelor 
(termene, 
standarde, 
funcŃionalităŃi) şi 
un mecanism 
de acceptanŃă 
parŃială (25%, 
50% şi 75% 
grad de 
finalizare); 

Livrabilele 
proiectului sunt 
descrise cu 
acuratete la 
rezultatele şi 
indicatorii; se va 
întocmi de 
asemenea un 
plan al calităŃii 
proiectului în 
care vor fi 
specificaŃi 
parametrii ce Ńin 
de calitatea 
fiecărui livrabil. 
Constituie un 
risc pe deplin 
controlabil. 

Calendarul 
estimat al 
activităŃilor nu 
oferă suficient 
timp pentru 
finalizarea 

Presiunea 
exercitată de 
termenele 
proiectului ar 
putea afecta 
calitatea 

Management 
riguros al 
timpului şi 
stabilirea unor 
marje flexibile 
în care 

Pentru cazuri 
bine justificate 
se vor putea 
încheia acte 
adiŃionale 
pentru 
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corespunzătoare 
a proiectului (ex. 
tergiversarea 
achiziŃiilor publice 
din cauze 
neimputabile 
Beneficiarului) 

livrabilelor; activităŃile pot fi 
derulate, altele 
decât cele 
critice; stabilirea 
de jaloane 
(milestone-uri) 
cu specificarea 
progresului 
proiectului şi a 
principalelor 
rezultate pe 
care proiectul 
trebuie să le 
livreze la 
fiecare jalon; 

modificarea 
termenilor inŃiali 
contractului de 
finanŃare; 
Un risc cu o 
probabilitate 
medie şi cu un 
impact relativ 
minor.   

PreŃurile de pe 
piaŃă înregistrează 
majorări 
substanŃiale de 
ultim moment 

Riscul major îl 
prezintă 
subestimarea 
cheltuielilor, 
unitatea de 
management al 
proiectului 
putând fi în 
imposibilitatea de 
a efectua plăŃi 
peste plafonul 
solicitat pentru 
categoria 
respectivă de 
cheltuială, ceea 
ce ar duce la 
presiuni asupra 
conducerii 
instituŃiei de a 
majora cota de 
cofinanŃare 

Se vor lua în 
calcul preŃurile 
minime şi cele 
maxime de pe 
piaŃă şi 
estimările de 
trend pentru 
livrabilele critice 
ale proiectului; 
în cazul unei 
inflaŃii de peste 
10%-15% se va 
reajusta 
bugetul, 
acoperindu-se 
diferenŃele de 
costuri din 
surse proprii; 

Un risc major cu 
o probabilitate 
medie care nu 
poate fi integral 
controlat. 
Recomandare – 
un plan adecvat 
de contingenŃă, 
respectiv 
prevederea unei 
marje de 10% 
pentru 
acoperirea 
costurilor 
suplimentare.  

Nu pot fi estimate 
cu acuratete toate 
implicaŃiile 
proiectului şi 
modificările care 
se impun (la nivel 
de structură şi 

Utilizatorii finali 
ar putea percepe 
participarea la 
instruire ca pe o 
sarcină 
suplimentară 
necunoscându-i 

Se vor efectua 
sesiuni de 
training 
repetate cu 
aceiaşi 
utilizatori pentru 
a se înregistra 

Un risc minor cu 
o probabilitate 
mică. Se vor 
dispune măsuri 
de motivare a 
personalului 
pentru 
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cultură 
organizaŃională), 
impact pe termen 
mediu şi lung, 
percepŃia 
cetăŃenilor faŃă de 
asimilarea 
măsurilor în caz 
de dezastre (o 
sarcină 
suplimentară, 
utilitate redusă) 

funcŃionalităŃile şi 
avantajele.  

gradul de 
asimilare şi a 
demonta 
reŃinerile vizavi 
de noile 
informaŃii, toate 
nelămuririle vor 
fi clarificate în 
cadrul 
sesiunilor de 
training, 
asigurându-se 
de asemenea 
pe un termen 
de 1 an de la 
finalizarea 
proiectului 
asistenŃă 
tehnică 
(traininerul va 
putea fi 
contactat 
oricând de foştii 
cursanŃi pentru 
a răspunde 
întrebărilor lor). 

înŃelegerea şi 
utilizarea 
utilizarea noilor 
informaŃii.  

 
2.9 SUSTENABILITATE 
PrecizaŃi modul în care rezultatele proiectului vor fi 
utilizate/menŃinute după finalizarea implementării proiectului 
(maxim jumătate de pagină).În cazul în care proiectul este doar o 
etapă în rezolvarea problemei identificate la pct. 2.2 şi  va fi 
continuat de un alt proiect, precizaŃi acest lucru. 
 

Întărirea colaborării dintre funcŃionarii publici implicaŃi în 
gestionarea situaŃiilor de urgenŃă şi cadrele didactice din şcolile şi 
liceele sectorului 6 şi creşterea capacităŃii de autosusŃinere şi 
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prim-ajutor la elevii din şcolile şi liceele de pe raza sectorului şase 
al Municipiului Bucureşti va avea ca urmare creşterea nivelului de 
pregătire în ceea ce priveşte apărarea împotriva calamităŃilor 
naturale şi antropice a locuitorilor sectorului. Informarea părinŃilor 
de către elevii implicaŃi în campaniile de promovare pentru 
dezvoltarea comportamentului pro-activ şi participativ în cazul 
situaŃiilor de urgenŃă civilă va duce la o înŃelegere mai bună a 
măsurilor care trebuie luate de către toŃi locuitorii sectorului în 
cazul unor astfel de situaŃii de criză. Aceste rezultate vor contribui 
la dezvoltarea durabilă a societăŃii, asigurând respectarea unuia 
dintre principalele principii ale dezvoltării durabile: apărarea 
împotriva calamităŃilor naturale şi a accidentelor.  

Ca urmare a dezvoltării componenŃei din cadrul GIS se va 
permite accesul la simulări în situaŃii de urgenŃă cu localizarea 
punctelor unde părinŃii îşi pot găsi copii, punctele de intervenŃie şi 
de securitate în cazurile grave, modalităŃi de acŃiune şi deplasare 
în cazul eventualelor calamităŃi naturale şi antropice. Se permite 
astfel o conlucrare mai bună a comunităŃii cu organele de resort 
în scopul asigurării dezvoltării durablie a sectorului. Totodată, 
documentaŃia necesară instruirii va putea fi folosită în continuare, 
prin organizarea de cursuri şi prezentări periodice, atât la nivelul 
şcolilor şi liceelor, cât şi la nivelul altor instituŃii din raza sectorului 
6 pentru informarea personalului nou angajat, a tinerei generaŃii şi 
a cetăŃenilor care doresc să se informeze în legătură cu măsurile 
care trebuie luate în cazul producerii unor dezastre naturale şi în 
cazul situaŃiilor de urgenŃă civile. 

Seminariile cu tema “Dezvoltarea capacităŃii de răspuns,  
autosusŃinere şi prim-ajutor în cazul producerii situaŃiilor de 
urgenŃă civilă” au ca scop conştientizarea şi înŃelegerea 
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principiilor de prim-ajutor şi situaŃiilor în care acesta este acordat. 
Însuşirea cunoştiinŃelor prezentate în aceste seminarii de către 
elevi este urmărită prin desfăşurarea workshop-urilor în care se 
vor arăta practic cum se desfăşoară lucrurile. Se vor utiliza în 
aceste workshop-uri manechine de practică şi fiecare clasă va fi 
dotată cu un grup sanitar cu dotările minime necesare în caz de 
accidentări. De menŃionat este faptul că atât seminariile cât mai 
ales workshop-urile vor fi susŃinute având în vedere grupa de 
vârstă pentru care se desfăşoară aceste evenimente astfel încât 
testele finale, fie că sunt sub formă de joc, pentru elevii din 
clasele primare, fie ca sunt teste grilă, pentru elevii de gimnaziu 
sau liceu, să demonstreze înŃelegerea pe deplin a informaŃiilor. 

După finalizarea proiectului, ghidului metodologic de 
stabilire a relaŃiilor procedurale de comunicare între AdministraŃia 
Şcolilor, sector 6 şi instituŃiile şcolare din sector va fi utilizat în 
continuare de către funcŃionari şi cadre didactice, acest lucru 
contribuind la creşterea eficacităŃii organizaŃionale în cazul 
producerii unor dezastre naturale sau antropice. 
 
2.10 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 
PrezentaŃi detalii privind măsurile propuse de informare şi 
publicitate în legatură cu asistenŃa financiară nerambursabilă. 
IncludeŃi cel puŃin măsurile minime de comunicare prevăzute în 
Ghidul solicitantului. 

Materialele de informare şi publicitate vor fi transmise pe e-
mail ofiŃerului de proiect pentru supervizare, înainte de tipărirea 
sau transmiterea lor către presă. Materialele de informare şi 
publicitate vor conŃine în mod obligatoriu următoarele elemente 
grafice:  
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Sigla Uniunii Europene (cu textul UNIUNEA EUROPEANĂ 
şi Fondul Social European); Sigla României cu textul GUVERNUL 
ROMÂNIEI Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Sigla 
Instrumentelor Structurale în România, cu textul InovaŃie în 
administraŃie Programul OperaŃional „Dezvoltarea capacităŃii 
administrative”; Sigla instituŃiei beneficiare; sintagma „Proiect 
cofinanŃat din Fondul Social European”. Toate aceste informaŃii 
se vor folosi pe toate materialele destinate publicului. 

Comunicatele de presă vor fi transmise concomitent presei 
şi AM PO DCA; Comunicatul de presă va conŃine în partea de 
sus data şi titlul, iar în partea de jos a documentului persoană de 
contact (numele, funcŃia, instituŃia, detalii de contact); Materialele 
de informare şi publicitate vor fi transmise AM PO DCA spre 
aprobare atât în limba română cât şi in limba minorităŃilor 
naŃionale, dacă va fi cazul, pentru a asigura accesul tuturor 
cetăŃenilor la informaŃia respectivă, conform Hotărârii nr. 1206 din 
27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
dispoziŃiilor privitoare la dreptul cetăŃenilor aparŃinând unei 
minorităŃi naŃionale de a folosi limba maternă în administraŃia 
publică locală, cuprinse în Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001. 

Pe coperta 1 a publicaŃiilor (pliante şi broşuri) vor apărea 
cele 3 sigle obligatorii amintite mai sus iar pe ultima copertă va 
exista o casetă tehnică ce va cuprinde: titlul proiectului, editorul 
materialului, data publicării; precum şi citatul „ConŃinutul acestui 
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”. 
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Bannerele vor avea următoarele dimensiuni: 2,5m x 0,8m, 
pentru o sală care poate găzdui până la 94 de persoane şi 2x4 
metri pentru exterior. 

Pe activele fixe vor fi lipite autocolante adezive cu 
elementele de vizibilitate obligatorii conform Manualului de 
identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în 
România (Obiectivul ConvergenŃă). 

 
Măsurile  de informare şi publicitate 

(Vă rugăm descrieŃi metodele şi 
instrumentele folosite ) 

Durata estimată/ 
Perioada 

1 conferinŃă de presă la lansare a 
proiectului şi 1 conferinŃă de presă la 
închiderea proiectului 

O zi fiecare / Lunile 1 
şi 12 de 
implementare 

1 comunicat de presă la lansarea 
proiectului, un comunicat de presă la 
închiderea proiectului 

lunile 1 şi 12 de 
implementare 

2 articole de promovare a proiectului în 
presa locală 

Luna a 6-a; luna a 
11-a 

500 de broşuri 3 luni/ lunile 5-7 de 
implementare 

1000 pliante 3 luni / lunile 6-8 de 
implementare 

1 banner interior cu dimensiunile 2,5m x 
0,8m 

Lunile 7/11 

1 banner exterior 4x2 m Lunile 5-12 
Autocolante adezive pentru activele fixe 
achiziŃionate în cadrul proiectului  

10 zile / Luna a 6-a 
 

 
2.11 MANAGEMENT 
a) PrecizaŃi locul de desfăşurare a activităŃilor de management 
a proiectului: Ńara, regiunea, Municipiul, localitatea. 

România, Regiunea Bucureşti – Ilfov, Localitatea Bucureşti 



 

286 

 

b) ... PrecizaŃi care sunt persoanele implicate în implementarea 
proiectului prin prisma rolurilor (atribuŃiilor) pe care le vor avea. 
Pentru persoanele deja angajate anexaŃi CV-uri conform anexei 
nr.2. Pentru persoanele care urmează a fi angajate, prezentaŃi pe 
scurt atribuŃiile pe care le vor îndeplini şi cerinŃele minime privind 
pregătirea profesională şi experienŃa. Totodată, în cazul în care 
intenŃionaŃi contractarea managementului precizaŃi activităŃile şi 
cerinŃele minime pentru organizaŃia care va presta acest serviciu.      
Managerul de proiect în calitate de reprezentant al 
Beneficiarului: Cosmin Balan 

• asigură implementarea proiectului cu maximum de 
profesionalism, eficienŃă şi vigilenŃă în conformitate cu obligaŃiile 
asumate prin cererea de finanŃare aprobată, precum şi cu 
respectarea legislaŃiei naŃionale şi comunitare în vigoare; 

• transmite AutorităŃii de management notificări pentru orice 
modificare faŃă de termenii iniŃiali ai contractului şi propune 
încheierea de acte adiŃionale la contractul de finanŃare în cazuri 
bine justificate; 

• întocmeşte şi transmite către Autoritatea de management, 
în termenul stabilit, rapoartele tehnice de progres, la care 
ataşează documentele justificative solicitate; 

• furnizează toate informaŃiile de natură administrativă, 
tehnică sau financiară legate de proiect şi documentele solicitate 
de către Autoritatea de management, ACP, AA, Comisia 
Europeană sau orice alt organism abilitat; 

• are obligaŃia de a lua toate măsurile şi / sau de a respecta 
recomandările primite din partea AutorităŃii de management astfel 
încât să prevină / corecteze orice tip de neregulă detectată. 

CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 
- studii superioare de lungă durată; 
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- experienŃă în desfăşurarea activităŃilor legate de proiect; 
- experienŃă într-o poziŃie similară minim 1 an; 
- abilităŃi în managementul administrativ, profesionalism, 

eficienŃă, seriozitate, corectitudine, abilităŃi de comunicare, 
organizare şi coordonare; 

- competenŃe decizionale, exactitate în acŃiunile întreprinse, 
deprinderi excelente de comunicare, interpersonale inclusiv; 
 
Asistent manager - reprezentant al Beneficiarului: Crangea 
Alexandru 

• asistă echipa de proiect pentru pregătirea proceselor 
verbale ale întâlniriilor comune; 

• se ocupă de promovarea proiectlui - realizarea materialelor 
publicitare, participă la campania de promovare a proiectului, 
participă la elaborarea documentaŃiei de atribuire,  participă la 
elaborarea şi publicarea anunŃurilor din SEAP şi la realizarea 
comunicatelor de presă 

• participă la recepŃia bunurilor care vor fi achiziŃionate, va 
asigura secretariatul recepŃiei şi va întocmi actele de recepŃie; 

CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 
- studii superioare de lungă durată într-un domeniu relevant; 
 
Responsabil de achiziŃii publice - reprezentant al 

Beneficiarului: Dumitru Daniela 
• respectă prevederile contractului de finanŃare şi legislaŃia 

nationala si UE in vigoare in domeniul achizitiilor publice (OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare) şi 
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să organizeze licitaŃii pentru contractele de bunuri, lucrări şi servicii 
a căror valoare depăşeşte pragul minim stabilit prin lege;  

• selecŃionează riguros contractorii cu care va semna un 
contract de furnizare sau servicii;  

 
CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 

- studii superioare de lungă durată într-un domeniu relevant; 
- cunoştinŃe în domeniul legislaŃiei naŃională referitoare la 

achiziŃiile publice 
- experienŃă în organizarea de achiziŃii publice în cel puŃin 3 

proiecte cu finanŃare europeană; 
 
Responsabil financiar - reprezentant al Beneficiarului: 

Preda Florin 
• utilizează finanŃarea numai în scopul realizării proiectului 

supus evaluării AutorităŃii de management, pentru care s-a 
încheiat contractul de finanŃare; 
CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 

- studii superioare de lungă durată într-un domeniu 
relevant; 

- experienŃă de cel puŃin 3 ani în domeniu; 
- cunoştinŃe temeinice în domeniul financiar-contabil; 
 
PR Manager - reprezentant al Beneficiarului: Dima 

Mihai 
• asigură respectarea tuturor măsurilor de informare şi 

publicitate, aşa cum sunt ele prevăzute în contractul de finanŃare 
şi în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele 
structurale 2007-2013 în România (Obiectivul ConvergenŃă); 
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• asigură implementarea activităŃilor de informare şi 
publicitate (tipărire broşuri, pliante, execuŃie bannere, organizare 
conferinŃe de presă, redactare comunicate de presă); 

 
• asigură dezvoltarea componenŃei de comunicare publică a 

proiectelor invesŃionale implementate la nivelul AdministraŃiei 
Şcolilor Sector 6; 

CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 
- studii superioare de lungă durată într-un domeniu relevant 

(Comunicare şi RelaŃii Publice/ Jurnalism); 
- experienŃă de cel puŃin 3 ani în domeniu şi de cel puŃin un 

an într-o poziŃie similară; 
- cunoştinŃe legate de relaŃii publice, mass media,  
- abilităŃi de organizare evenimente media; 
- cunoştinŃe IT necesare activităŃilor de promovare a imaginii, 

publicitate; 
 
Responsabil organizare training- reprezentant al 

Beneficiarului: Chirca Loredana 
• monitorizează instruirea a 10 de funcŃionari publici din 

cadrul AdministraŃiei Şcolilor şi Inspectoratul Şcolar, sector 6 ; 
• monitorizează organizarea celor două seminarii cu tema 

“Dezvoltarea capacităŃii de răspuns,  autosusŃinere şi prim-ajutor 
în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă” Ńinute în cadrul 
fiecărei instituŃii de învăŃământ vizate prin proiect; 

• organizează cele 2 seminarii pe teme de egalitate de şanse 
şi dezvoltare durabilă  

• monitorizează organizarea workshop-urilor  
CerinŃe minime faŃă de pregătirea profesională şi experienŃă: 
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- studii superioare de lungă durată; 
- experienŃă în desfăşurarea activităŃilor de training, seminarii 

şi stagii de practică; 
- experienŃă într-o poziŃie similară minim1 an; 
- abilităŃi de comunicare, organizare şi coordonare; 

 
Expert IT - achiziŃionat 

• va asigura suportul tehnic pentru realizarea achiziŃiilor 
publice de echipamente şi tehnologii necesare implementării 
proiectului.  

 
• va pune la dispoziŃia managerului de proiect informaŃiile 

tehnice de care acesta va avea nevoie pentru implementarea 
activităŃilor proiectului.  

• va participa la recepŃia echipamentelor şi aplicaŃiilor 
informatice; 

• va asigura suportul de informaŃii tehnice necesar 
managerului de proiect în implementarea activităŃilor proiectului.  

• Se va implica în următoarele activităŃi: 
- achiziŃii publice (suport tehnic în elaborarea specificaŃiilor 

tehnice); 
- livrarea şi instalarea echipamentelor hardware; 
- implementare aplicaŃii (inclusiv analiză,  proiectare, 

implementare, testarea funcŃionalităŃii aplicaŃiei  Informatice şi a 
echipamentelor); 

CerinŃe minime obligatorii: 
- studii universitare tehnice, în domeniul IT; 
- cel puŃin 3 ani de experienŃă profesională; 
- cel puŃin 1 an de experienŃă în domeniul IT, cu precădere în 
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domeniul soluŃiilor informatice complexe 
 
Expert Financiar – achiziŃionat 

• Stabileşte şi coordonează managementul financiar al 
proiectului; 

• Supervizează orice activităŃi cu implicaŃii financiare din 
cadrul proiectului; 

• Coordonează acŃiunile necesare eficientizării activităŃii de 
contabilitate şi raportare financiară către managerul de proiect şi 
furnizori; 

• Participă la realizarea planului de achiziŃii; 
• Verifică corectitudinea efectuării plăŃilor şi a tuturor 

operaŃiunilor financiare implicate de activităŃile proiectului; 
• łine evidenŃa contabilă şi urmăreşte respectarea legislaŃiei 

financiare şi a execuŃiei bugetare; 
• Asigură servicii financiare; 
• Controlează şi monitorizează fluxul de numerar al 

proiectului; 
• Verifică şi aprobă rapoartele intermediare şi raportul şi 

raportul final; 
• Asigură un circuit informaŃional adecvat; 
CerinŃe minime obligatorii: 
- studii universitare în domeniul financiar; 
- cel puŃin 3 ani de experienŃă profesională; 
cel puŃin 1 an de experienŃă în domeniul financiar privind 

proiectele pe fonduri structurale 
 
Expert Juridic – achiziŃionat 
• Va verifica respectarea legislaŃiei cu privire la existenŃa 
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documentelor de atestare a calităŃii, corespondenŃa calităŃii cu 
prevederile cuprinse în certificatele de calitate, contracte, proiecte; 

• Participă la realizarea planului de achiziŃii; 
• Va comunica managerului de proiect eventualele deficienŃe 

constatate şi va propune soluŃii de remediere a acestora; 
• Va consilia echipa de management a proiectului în privinŃa 

procedurilor de contractare şi va asigura respectarea procedurilor 
de achiziŃie publică de bunuri, servicii; 

• Monitorizează recepŃia lucrărilor; 
• Va urmări şi asigura rezolvarea problemelor constatate de 

membrii echipei de management al proiectului şi va monitoriza 
întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor 
impuse de comisia de recepŃie; 

• Va verifica conformitatea administrativă a recepŃiei 
lucrărilor şi va aviza pentru legalitate documentele întocmite; 

• Monitorizează activitatea prestatorului de servicii de 
consultanŃă juridică, de audit financiar şi auditare a securităŃii 
reŃelei, a aplicaŃiei software de monitorizare; 

• Asigură un circuit informaŃional adecvat; 
• Contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în 

cadrul echipei; 
• Participă la şedinŃe şi la diferite evenimente ale proiectului; 
CerinŃe minime privind pregătirea profesională şi experienŃa: 
- studii superioare de lungă durată într-un domeniu relevant; 
- experienŃă de cel puŃin 3 ani în domeniu; 
- cunoştinŃe temeinice în domeniul juridic 

 
c) PrezentaŃi resursele materiale deŃinute şi cele care urmează a 
fi achiziŃionate pentru implementarea şi managementul proiectului  
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c) PrezentaŃi metodologia de implementare a proiectului, 
inclusiv sistemele de monitorizare şi evaluare 

1. Servicii de asistenŃă tehnică pentru realizarea studiului de 
analiză şi diagnoză instituŃională 
Activitatea constă în pregătire a studiului şi elaborarea analizei 
instituŃionale şi de ansamblu în vederea identificării problemelor 
din AdministraŃia Şcolilor sector 6 şi condiŃiile de implementare a 
proiectulu:” „EducaŃia pentru situaŃiile de urgenŃă în şcolile şi 
liceele din sectorul 6”. De asemenea, această analiză Ńine cont de 
cadrul de implementare a proiectului prin prisma accesării de 
fonduri europene, studiul fiind folosit la întocmirea documentaŃiei 

Resurse materiale deŃinute: 
Un birou cu o suprafaŃă suficientă pentru desfăşurarea activităŃilor 
de management de proiect, echipamente IT – PC-uri pentru toŃi 
membrii echipei de proiect, o imprimantă, un multiplicator; 
conexiune la Internet, telefoane mobile, telefon fix, mobilier. 
Resurse materiale necesare proiectului: 
1 server, un nou layer GIS, un sistem interactiv de prezentare, 
servicii tipărire, audit extern, spaŃiu publicitar în mass-media 
locală; onorarii lectori seminarii/training, publicaŃii de specialitate, 
servicii de consultanŃă pentru pregătirea documentaŃiei referitoare 
la achiziŃiile publice, servicii de management de proiect 
(consultanŃă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-
contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanŃă, 
asistenŃă juridică privind desfăşurarea activităŃilor proiectului), 
carburanŃi, consumabile, abonamente telefonie mobilă şi internet 
mobil; 
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necesare obŃinerii de finanŃare nerambursabilă pentru proiect.  
Etapa principală în cadrul acestei activităŃi o constituie analiza 
situaŃiei din cadrul instituŃiilor publice implicate (AdministraŃia 
Şcolilor, sector 6 şi Inspectoratul Şcolar), şi analiza situaŃiei din 
şcoli şi licee privind posibilităŃile implementării proiectului. S-a 
pornit de la necesitatea educaŃiei tinerii generaŃii de cunoaşterea 
şi înŃelegerea acŃiunilor care sunt permise sau nu în caz de 
urgenŃă civilă; de la nevoile cetăŃenilor/părinŃilor de cunoaşterea a 
locurilor de refugiu în caz de calamităŃi naturale. Răspunsul la 
aceste nevoi îl reprezintă implementarea proiectului şi implicarea 
instituŃiilor direct interesate (AdministraŃia Şcolilor, Inspectoratul 
Şcolar, Institutiile de învăŃământ) prin funcŃionarii, personalul 
angajat, elevii şi părinŃii. 

Firma Merlin Business Consulting SRL, Bucureşti a 
elaborat acest studiu. 
2. Managementul proiectului. 
Managementul de proiect reprezintă procesul de coordonare, 
organizare şi gestionare a activităŃilor interdependenŃe şi a 
resurselor alocate, pentru a asigura atingerea obiectivelor 
stabilite la standardele de calitate solicitate, în condiŃiile existenŃei 
unor constrângeri referitoare la timp, resurse şi costuri. 
Metodologia de management de proiect 
Managementul de proiect este o activitate permanentă, care se 
derulează pe întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului - 12 
de luni, constând în următoarele componente:  
1. ActivităŃi de lansare a proiectului, constând în organizarea 
biroului de proiect şi mobilizarea echipei de proiect din partea 
instituŃiei beneficiare; informarea factorilor interesaŃi cu privire la 
startul proiectului, la obiectivele stabilite şi la rezultatele aşteptate 
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şi solicitarea sprijinirii proiectului; respectiv de închidere a 
proiectului constând în semnarea actelor de acceptanŃă, 
întocmirea rapoartelor finale, informarea factorilor interesaŃi cu 
privire la rezultatele proiectului; 
2. ActivităŃi generale de management de proiect (planificare, 
organizare şi coordonare, monitorizare şi control, raportare, 
încheierea proiectului), îmbinate cu activităŃi specifice proiectelor 
europene: management al riscului, asigurarea vizibilităŃii 
proiectului şi asigurarea calităŃii proiectului. 
În cadrul activităŃilor generale de management de proiect, vor fi 
stabilite modalităŃile de organizare şi coordonare a resurselor 
umane implicate în realizarea activităŃilor proiectului. 
Planificarea activităŃilor constă în realizarea planurilor proiectului: 
planul de activităŃi, ca bază generală de implementare, planul de 
jaloane (milestones), ca bază de monitorizare, planul activităŃilor 
de achiziŃii, planul de informare şi publicitate etc. 
Organizarea proiectului constă în stabilirea procedurilor de lucru, 
stabilirea rolurilor şi limitărilor fiecărei părŃi interesate (Beneficiar, 
Furnizor de echipamente hardware/Furnizor de solutii etc.) şi a 
modalităŃilor de comunicare, monitorizare şi raportare în cadrul 
proiectului. 
Coordonarea activităŃilor constă în antrenarea tuturor părŃilor 
interesate ale proiectului în realizarea acestuia şi în dezvoltarea 
şi menŃinerea unor bune legături în interiorul şi în afara 
proiectului, inclusiv cu alte iniŃiative înrudite şi corelarea cu alte 
programe şi proiecte destinate aceloraşi scopuri. 
Monitorizarea, controlul şi evaluarea activităŃilor are ca scop 
identificarea şi rezolvarea rapidă a oricărei probleme legate de 
organizarea şi coordonarea proiectului. 
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Asigurarea calităŃii proiectului urmăreşte realizarea unor sisteme 
eficiente de verificare şi păstrare a documentaŃiilor tehnice şi 
financiare ale proiectului, care să asigure siguranŃă şi un acces 
facil la aceste documentaŃii, în cazul vizitelor de monitorizare sau 
al auditurilor parŃiale şi finale. 
Concret, activităŃile specifice proiectelor finanŃate din fonduri 
europene vor fi realizate astfel: 
Managementul financiar 
Responsabili: beneficiarul, prin responsabilul financiar asistat de 
managerul de proiect 
Pentru o bună gestionare a bugetului alocat proiectului, până la 
rambursarea sumelor solicitate, responsabilul financiar va elabora 
un registru de cheltuieli, pentru înscrierea cronologică a tuturor 
cheltuielilor efectuate, defalcate în eligibile şi neeligibile, precum 
şi a detaliilor documentelor justificative, şi a datele plăŃilor 
efective. Totodată, vor fi elaborate cererile de rambursare, care 
vor însoŃi rapoartele de progres şi care vor fi înaintate spre 
aprobare către Autoritatea de Management al Programului.  
Input: 
documente contabile (facturi, ordine de plată etc.); 
planul de cheltuieli; 
bugetul; 
Output: 
registrul de cheltuieli; 
cererile de rambursare; 
Elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare 
Responsabili: beneficiarul, prin managerul de proiect şi 
responsabilul  financiar 
Responsabilii desemnaŃi pentru această activitate vor întocmi 
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rapoarte de progres  şi rapoartele tehnice de progres stabilite prin 
contractul de finanŃare.  Rapoartele de progres se vor 
fundamenta pe informaŃiile din rapoartele de activitate transmise 
lunar de către membrii echipei de proiect şi discutate în cadrul 
întâlnirilor de monitorizare. 
Aceste rapoarte vor respecta întocmai cerinŃele specificate în 
Ghidul Solicitantului şi în contractul de finanŃare semnat cu 
Autoritatea de Management  şi vor fi depuse la AM în termenele 
stabilite conform contractului, împreună cu toate celelalte 
documente solicitate în mod expres în contractul de finanŃare. 
Cererile de rambursare, care vor fi ataşate rapoartelor de 
progres, vor fi elaborate de către managerul de proiect, cu 
sprijinul responsabilului financiar, iar dosarul de rambursare va fi 
pregătit în conformitate cu cerinŃele specificate în contract şi va 
conŃine toate documentele justificative necesare verificării 
eligibilităŃii cheltuielilor efectuate şi efectuării plăŃii. 
Input: 
bugetul proiectului, registrul de cheltuieli, documente contabile – 
în copie certificată; 
 contractul de finanŃare; 
rapoartele de activitate ale furnizorilor de servicii şi bunuri. 
Output: 
rapoarte de progres; 
cereri de rambursare. 
Arhivarea documentelor aferente proiectului 
Responsabili: managerul de proiect şi responsabilul financiar 
Conform regulamentelor comunitare circuitul auditului (pista de 
audit) reprezintă stabilirea fluxurilor informaŃiilor, atribuŃiile şi 
responsabilităŃile referitoare la acestea, precum şi arhivarea 
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documentaŃiei justificative complete pentru toate stadiile 
desfăşurării unei acŃiuni, care să permită totodată reconstituirea 
operaŃiunilor de la sumă totală până la detalii individuale şi invers. 
Pista de audit este deci o înregistrare cronologică a activităŃilor 
din proiect pentru a permite reconstrucŃia şi examinarea 
succesiunii de evenimente şi/sau schimbări. Solicitantul va 
pregăti şi asigura o pistă de audit adecvată prin măsuri de 
păstrare şi arhivare a documentelor astfel încât acestea să nu fie 
alterate de factorul uman şi de timp. 
Conform art. 19 alin. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
1828/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentele 
care conŃin informaŃii privitoare la modul de utilizare a finanŃărilor 
nerambursabile, şi care se vor păstra şi se vor arhiva, vor fi: 
fotocopii ale documentelor originale; 
microfise ale documentelor originale; 
versiuni electronice ale documentelor originale; 
documente existente numai în versiune electronică 
exemplarele originale ale facturilor şi documentelor care atestă 
efectuarea plăŃilor vor fi păstrate de către beneficiar, la locaŃia 
proiectului, împreună cu o copie certificată, atât pe suport de 
hârtie, cât şi electronic (CD/DVD etc.). 
documentele elaborate în cadrul proiectului vor fi păstrate astfel: 
1 exemplar original şi 1 copie, cât şi în variantă electronică. 
rapoartele, cererile de rambursare şi alte documente oficiale 
solicitate de către Organismul Intermediar. vor fi elaborate în 
original şi în numărul de copii stabilite prin contractul de finanŃare, 
care vor fi predate la AM, câte o copie certificată a acestora 
păstrându-se la sediul proiectului. 
Arhivarea se va face la finalizarea proiectului, dosarul complet cu 
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documentele în original va fi păstrat într-o spaŃiu protejat, 
împreună cu un CD/DVD cu toate documentele scanate, acesta 
rămânând la locaŃia proiectului pe perioada legală de arhivare şi 
păstrare. Perioada de păstrare a dosarelor proiectului şi a tuturor 
documentelor ce reies din durata de viaŃă a proiectului/proiectelor 
va fi de 5 (cinci) ani de zile după închiderea oficială a PO DCA. 
Arhivarea documentelor aferente proiectului se va face în stricta 
conformitate cu Manual de implementare a proiectelor finanŃate 
din Programul OperaŃional Dezvoltarea CapacităŃii Administrative  

bugetul proiectului şi registrul de cheltuieli, documente contabile – 
în original şi  în copie certificată; 
contractul de finanŃare; 
rapoarte de progres şi cereri de rambursare, alte documente 
realizate în cadrul proiectului; 
procedura de arhivare 
Output: 
 dosarele/cutia de arhivă, corect inscripŃionate şi păstrate; 
 copia în suport electronic a arhivei hard-copy a proiectului. 
Monitorizarea implementării proiectului va fi realizată prin 
următoarele instrumente de monitorizare externă: 
1. Proceduri standard de monitorizare: 
• raport tehnic de progres trimestrial; 
Raportul tehnic de progres va fi remis trimestrial, după încheierea 
fiecărui trimestru calendaristic, în care vor fi descrise activităŃile 
realizate şi cele aflate în desfăşurare şi vor fi precizate valorile 
indicatorilor pentru activităŃile finalizate în trimestrul precedent. 
• raport tehnic de progres (la fiecare cerere de 
rambursare); 
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• raport final (la finalul proiectului, cu ultima cerere 
de rambursare); 
• formulare statistice privind participanŃii la 
activităŃile finanŃate de FSE prin PO DCA 
2. Proceduri specifice de monitorizare: 
o verificări suplimentare; 
Monitorizarea internă se va face prin discuŃii cu personalul 
implicat în derularea proiectului, prin înregistrarea rezultatelor şi a 
problemelor apărute, prin observarea activităŃilor derulate. 
Monitorizarea permanentă a proiectului (se monitorizează 
activităŃile, stadiul realizării planurilor, costurile, rezultatele 
proiectului) permite raportarea realizării acestuia, astfel 
obŃinându-se informaŃiile a căror procesare sprijină procesul de 
raportare. 
Monitorizarea se va face pe tot parcursul desfăşurării proiectului 
(12 luni) şi va cuprinde: 
• monitorizarea executării activităŃilor proiectului, care Ńine 
evidenŃa utilizării resurselor proiectului şi a obŃinerii rezultatelor 
preconizate (urmărirea îndeplinirii planului detaliat de lucru, 
precum şi a eventualelor adaptări ale acestuia care vor fi 
necesare, identificându-se permanent decalajele şi problemele 
care pot apărea şi soluŃionându-se); 
• monitorizarea financiară care va urmări utilizarea corectă 
a fondurilor, modul de efectuare a plăŃilor, încadrarea în 
prevederile capitolelor bugetare de cheltuieli ale proiectului. Se va 
urmări permanent eficienŃa cheltuielilor realizate. 
• diagnoza proiectului pentru a vedea, în cazul apariŃiei 
unor probleme de implementare, care sunt noile soluŃii necesare 
continuării implementării. 
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Metode de monitorizare şi evaluare şi calendarul activităŃilor 
de monitorizare: 
Metodele de monitorizare şi evaluare vor urmări întărirea 
capacităŃii de obŃinere şi utilizare a informaŃiei, în scopul realizării 
unor analize cât mai exacte. InformaŃia colectată trebuie să fie 
relevantă şi utilizabilă. Prin monitorizarea sistematică se va Ńine o 
evidenŃă a cheltuielilor, a nivelului realizării obiectivelor şi a 
impactului asupra beneficiarilor. 
Evaluarea se va realiza prin setarea de obiective de performanŃă 
şi măsurarea indicatorilor de performanŃă pentru identificarea 
problemelor, printr-un sistem de alertă rapidă, care să permită 
aplicarea acŃiunilor de corecŃie în timp util: 
 

Nr Metoda de monitorizare şi 
evaluare 

Calendar estimativ 

1. Ancheta  
/sunt comparate condiŃiile reale cu 
obiectivele stabilite şi se oferă o 
cheie formală de evaluare a 
impactului proiectului/ 

- În faza de 
pregătire a proiectului; 
- În prima lună de 
proiect; 

2. Statistici  
/bazată pe indicatori cantitativi/ 

 număr de licitaŃii deschise 
organizate; 

 număr achiziŃii directe organizate; 
 număr contracte încheiate; 
 număr de de funcŃionari publici şi 

cadre didactice  participanŃi la 
training;  

 număr analize  proceduri existente  
de comunicare;  

 număr ghiduri metodologice;  

 
 

 lunile 1-3 
 lunile 1-3 
 lunile 1-3 
 lunile 9; 11; 

 
 lunile 5-10; 

 
 lunile 9-10 

 
 luna 9-10; 
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 număr de concluzii şi recomandări 
privind optimizarea procedurilor de 
comunicare; 

 număr programe training; 
 număr seminarii organizate în şcoli; 
 număr broşuri; 
 număr pliante; 
 număr comunicate de presă 

difuzate; 
 număr de conferinŃe de presă 

organizate; 
 număr bannere pentru afişaj 

exterior existente; 

 lunile 9-10; 
 lunile 7-11; 
 lunile 1-12; 

 
/=/ 
 

 InformaŃii calitative pentru 
evaluarea impactului (vor indica 
efectele pozitive ale proiectului în 
rândul beneficiarilor direcŃi) 

 efecte asupara eficitenŃei funcŃionarilor 
publici implicaŃi în gestionarea 
situaŃiilor de urgenŃă şi cadrelor 
didactice, stabilite prin: 
 metoda interviul de grup, grupul Ńintă 
este interogat, într-un cadru interactiv 
în care participanŃii sunt liberi să 
discute cu alŃi membri ai grupului în 
ceea ce priveşte atitudinea faŃă de 
benefiicile aduse de proiect (poate 
genera idei şi zone de interes care nu 
au fost luate în considerare iniŃial). 
InformaŃiile vor crea posibiblitatea de a 
genera o cantitate mare de informaŃii 
despre un subiect precis./ 

 
 
 

 imediat dupa finalizarea 
cursurilor de training; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interviuri şi chestionare  Lunile 9-12; 
 Rapoarte de activitate 

(rapoarte de activitate trimestriale 
ale membrilor echipei de proiect) 

- lunile a 3-a; a 6-a; 
a 9-a; a 12-a; 
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3. AchiziŃii publice 
Responsabili: beneficiarul, prin echipa de proiect desemnată 
formată din manager de proiect, responsabil achiziŃii şi ulterio. 
Responsabilul de achiziŃii va asigura gestionarea întregului 
proces de achiziŃii, ce va consta în: elaborarea documentaŃiei de 
atribuire, lansarea şi derularea procedurii de achiziŃie şi în 
contractarea furnizorilor pentru achiziŃionarea de  bunuri şi servicii 
necesare implementării proiectului.  Managerul de proiect şi 
echipa sa vor fi responsabili de derularea întregului proces de 
achiziŃii, atât pentru contractul de consultanŃă, cât şi pentru 
contractul de achiziŃie a soluŃiei IT.  Procedurile menŃionate mai 
sus se vor derula cu strictă respectare a legislaŃiei în vigoare. 
Input: 
informaŃii privind sistemele informatice existente; 
cerinŃe de asistenŃă tehnică; 
caiete de sarcini şi documentaŃii de atribuire pentru 
servicii şi bunuri. 
Output: 
contracte de achiziŃie bunuri şi servicii 
 
4. Realizare analiză şi proiectare a conŃinutului digital 
necesar implementării proiectului 
Se vor achiziŃiona servicii pentru: 
- analiza şi proiectarea layerului GIS corespunzător simulărilor 
pentru situaŃii de urgenŃă - analiza şi proiectare pentru procesele 
de lucru interinstituŃionale; 
Analiza constă în găsirea  modalităŃii optime de implementare a 
layerui GIS. Acesta, după ce va fi proiectat va urma perioada de 
dezvoltare, implementare şi testare. De acest nou nivel 
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implementat se va beneficia prin accesarea şi urmărirea 
simulărilor în situaŃii de urgenŃă; localizarea şi acŃiunile ce trebuie 
întreprinse. Vor putea fi actualizate centrele medicale, centrele de 
intervenŃie în caz de urgenŃă, informaŃii utile, etc. 
- Analiza şi dezvoltarea conŃinutului digital ce va sta la baza 
prezentărilor şi lucrărilor practice şi va fi stocat în sistem. 
Se va analiza cadrul general de implementare a proiectului şi 
modalitatea de creare a materialelor didactice ce se vor stoca şi 
vor putea fi accesate prin intermediul aplicaŃiei. DocumentaŃia 
pentru seminarii, prezentări şi workshop-uri va fi adecvată 
grupelor de vârstă având în vedere că proiectul se adresează 
elevilor din ciclul I-XII. Aceleaşi condiŃii vor fi îndeplinite şi de 
testele pentru verificarea asimilării cunoştiinŃelor. 
De asemenea, pe lângă informaŃiile legate de materialele 
didactice ce vor putea fi accesate, baza de date va stoca 
informaŃii privind elevii, cadrele didactice şi administratorii 
participanŃi la sesiunile de pregătire teorerică şi practică, 
feedback-ul lor, rezultatele testelor, păreri, observaŃii ale lor şi ale 
personalului care susŃine sesiunile de pregătire.  
Monitorizarea şi controlul activităŃii se va face prin rapoarte şi 
documentaŃie rezultată în urma analizelor efectuate, 
documentaŃie ce va fi stocată în baza de date ce va putea fi 
accesată prin aplicaŃia dezvoltată pentru acest proiect. 
Responsabili de aceasta activitate vor fi membrii echipei de 
management de proiect şi asistenŃă tehnică achiziŃionată. 
 
5. Realizare ghid metodologic de stabilire a relaŃiilor 
procedurale 
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Va fi realizat un realizare ghid metodologic de stabilire a unor 
relaŃii procedurale de comunicare între AdministraŃia Şcolilor, 
sector 6 şi instituŃiile de învăŃământ (şcoli şi licee) din sector în 
cazul situaŃiior de urgenŃă civilă. 
Acest ghid va fi la diposziŃia beneficiarilor direcŃi şi va fi stocat şi 
în format electronic în baza de date implementată prin proiect. 
 
6. Hardware şi software (achiziŃie hardware şi software şi 
servicii de proiectare, instalare, dezvoltare şi testare) 
Această activitate va cuprinde achiziŃia şi instalarea de hardware 
şi software şi implementarea atât a layerului de GIS cât şi a 
aplicaŃiei de stocare şi acces a documentaŃiei privind soluŃiile în 
situaŃii de urgenŃă.; În cadrul acestei activităŃi, după livrarea, 
instalarea şi testarea echipamentelor, se va trece la etapa de 
proiectare, dezvoltare şi testare a aplicaŃiei. 
Responsabili pentru această activitate sunt: managerul de 
proiect, Expertul IT (managerul operaŃional), responsabilul 
financiar. Aceştia vor monitoriza şi vor întocmi rapoarte pentru 
monitorizarea şi controlul activităŃii, începând de la livrarea şi 
instalarea echipamentelor, analiza, proiectarea, dezvoltarea şi 
testarea aplicaŃiei până la testele finale de performaă şi calitate. 
7. Instruirea a 10 funcŃionari publici cu atribuŃii în 
managementul situaŃiilor de urgenŃă şi a 84 de persoane din 
cadrul instituŃiilor de învăŃământ (administratorul instituŃiei 
şi 1 cadru didactic). 
Se va organiza instruirea a 10 funcŃionari publici cu atribuŃii în 
managementul situaŃiilor de urgenŃă şi a 84 de persoane din 
cadrul instituŃiilor de învăŃământ (administratorul instituŃiei şi 1 
cadru didactic) în domeniul corelării demersurilor pedagogico–
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metodologice cu asimilarea cunoştinŃelor practice în domeniul 
autoapărării în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă; 
(6 grupe x 15 persoane/ grupa x 3 zile/grupa). 
Programul de training „Metode eficiente de asimilare a 
cunoştinŃelor practice în domeniul autoapărării  şi 
autosusŃinerii în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă civilă” 
va include: 
- cunoştinŃe în domeniul protecŃiei civile conform Protocolului 

privind pregătirea în domeniul protecŃiei civile a copiilor, 
elevilor şi studenŃilor din învăŃământul naŃional 
preuniversitar şi superior; 

 modalităŃi eficiente de formare şi dezvoltare în rândrul elevilor 
şcolilor şi liceelor din sectorul 6 Bucureşti a abilităŃilor privind 
modul de comportare şi de acŃiune în perioada premergătoare, pe 
timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor 
situaŃiilor de protecŃie civilă; 

 tehnici specifice de acordare a primului ajutor prin participarea 
directă a elevilor, simularea acŃiunilor de salvare în situaŃii de 
urgenŃă civilă; 
Se vor forma 6 grupe a câte 15 persoane care vor urma un 
training a câte 3 zile fiecare grupă. Finalul trainingului se va 
încheia cu o testare care va avea drept scop evaluarea gradului 
de asimilare a materialului, precum şi a necesităŃilor viitoare de 
instruire în domeniul corelării demersurilor pedagogico –
metodologice cu  asimilarea cunoştinŃelor practice în domeniul 
autoapărării în cazul producerii situaŃiilor de urgenŃă; 
Serviciile de training vor fi asigurate de către dezvoltatorul 
aplicaŃiei. Responsabil de activitate: responsabil PR, responsabil 
organizare training, asistenŃă management, (chestiuni 
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organizatorice – lansare invitaŃii participare, confirmare participări, 
organizare şi amenajare săli de curs, monitorizare şi evaluare 
training, asigurarea participării reprezentanŃilor administraŃiilor 
locale şi a cadrelor didactice, planificare grupe, locaŃii, asigurare 
bază logistică, asigurare traineri, fişe de prezenŃă, manuale, 
chestionare, test final, monitorizare activitate şi întocmire rapoarte 
de progres s.a.), expert IT (asigurare calculatoare în sălile de 
training, acces la Internet), expert financiar (efectuare plăŃi 
servicii), manager proiect (supervizare organizare training şi 
asigurarea calităŃii prestaŃiei trainerilor); 
SubactivităŃile activităŃii de organizare training: 

 identificarea nominală a grupurilor de training şi formarea lor;  
 stabilirea calendarului de derulare a sesiunilor de training; 
 organizarea sălilor de training cu dotările necesare 

(calculatoare, acces Internet, manuale, fişe de prezenŃă, 
chestionare); 

 participarea efectiva la training; 
 examinarea gradului de satisfacere a nivelului de cunoştinŃe 

pe baza Fişei de examinarea pe parcurs / la final; 
.. 
8.  Organizarea seminariilor cu tema “Dezvoltarea capacităŃii 
de răspuns,  autosusŃinere şi prim-ajutor în cazul producerii 
situaŃiilor de urgenŃă civilă” 
Seminariile  pentru elevii şi cadrele didactice din cele 42 de şcoli 
şi licee ale sectorului 6 din Municipiul Bucureşti se vor axa pe 
dezvoltarea în rândul elevilor şcolilor şi liceelor din sectorul 6 
Bucureşti a abilităŃilor privind modul de comportare corectă în 
timpul producerii de situaŃii de urgenŃă civilă.  
Seminariile se vor Ńine în amfiteatrele din cadrul liceelor, în săli 
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spaŃioase din cadrul şcolilor sau chiar în curtea şcolii, dacă starea 
vremii o va permite. Fără a perturba orarul şcolar, seminariile se 
vor organiza în două sesiuni pe fiecare şcoală astfel încât să 
poată participa toŃi elevii şi cadrele didactice. Dotările necesare 
susŃinerii seminariilor (videoproiector, material de prezentare, 
staŃie, microfon, etc.) vor fi atât din partea echipei de lectori cât şi 
puse la dispoziŃie de către instituŃiile de învăŃământ cu acordul 
Inspectoratului Şcolar, Sector 6 
Pentru aceasta activitate, responsabili sunt membrii echipei de 
proiect care controlează şi monitorizează susŃinerea acestei 
activităŃi conform planului elaborat la început de proiect. De 
asemenea se vor întocmi rapoarte şi liste de participare cu elevii 
şi cadrele didactice prezente la seminarii. 
 
9. Organizarea workshop - activitate practica de interventie 
in caz de urgenta civila 
Aceasta activitate constă în pregătirea şi susŃinerea unor 
workshop-uri prin care informaŃiile esenŃiale prezentate în cadrul 
seminarului „Dezvoltarea capacităŃii de răspuns,  
autosusŃinere şi prim-ajutor în cazul producerii situaŃiilor de 
urgenŃă civilă” sunt puse în practică. Având în vedere că grupul 
Ńintă este format din elevi de toate vârstele, de la clasa I până la 
clasa a VIII-a, suporturile de curs şi exerciŃiile practice vor fi 
adaptate grupelor de vârstă: clasa I şi a II-a, cls a III-a şi a IV-a, cls. 
a V-a şi a VI-a , cls. a VII-a şi a VIII-a, cls. a IX-a şi a X-a, cls. a XI-a şi 
a XII-a . Întocmirea testelor finale se va face respectând grupele 
de vârstă enumerate mai sus. Scopul acestor grupări este ca toŃi 
elevii, indiferent de vârstă să ştie şi să înŃeleagă corect 
informaŃiile privind acŃiunile ce trebuie sau nu desfăşurate în 
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situaŃii de urgenŃă civilă.  
Aceste activităŃi se vor desfăşura cu acordul Inspectoratului 
Şcolar, Sector 6, în cadrul orelor de dirigenŃie sau a celor cu 
tematica: “educaŃie civică”. Astfel programul elevilor nu va fi 
afectat şi nu va fi necesar deplasarea lor. Pentru susŃinerea 
activităŃii se vor folosi manechine de prezentare şi grupuri 
sanitare astfel încât în mod practic se vor instrui elevii de 
modalitatea de acŃiune în caz de urgenŃă civilă (de exemplu: să 
ştie cum se foloseşte garoul şi în ce cazuri, în ce caz se folosesc 
mănuşi, ce acŃiuni se întreprind şi ce nu trebuie făcut în diferite 
cazuri de leşin, tăieri, accidentări grave care pot avea loc în 
timpul orelor de curs, pauze, în drum spre şcoală sau spre casă, 
în viaŃa de zi cu zi). 
Workshop-ul se va încheia cu un scurt test. În urma obŃinerii 
rezultatelor testelor, elevii vor primi diplome de participare. 
Monitorizarea şi controlul activităŃii se va face de către echipa de 
management de proiect şi se vor întocmi în acest sens: 
- rapoarte de activitate- 
- Liste de prezenŃă 
- materiale de lucru – planşe, documente, fişe 
- feedback de la participanŃi 
 
10.  Organizarea a 2 seminarii pe teme de egalitate de şanse 
şi dezvoltare durabilă 
Seminariile vor trata problema egalităŃii de şanse şi a respectării 
principiilor dezvoltării durabile în contextul proiectului. 
Monitorizarea activităŃii se va face de către echipă de 
management de proiect. Se vor întocmi rapoarte de activitate şi 
materialele ce vor fi prezentate în cadrul seminariilor se vor stoca 
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în baza de date pusă la dipoziŃie prin implementarea proiectului şi 
accesată cu uşurinŃă prin intermediul aplicaŃiei dezvoltate în 
cadrul activităŃii „Hardware şi software (achiziŃie hardware şi 
software şi servicii de instalare, proiectare, implementare şi 
testare)”. 
Persoanele care vor susŃine aceste seminarii vor avea pregătirea 
şi experienŃă necesară pentru explicarea a modului corect de 
înŃelegerea a conceptelor de egalitate de şanse şi dezvoltare 
durabilă.  ÎnŃelegerea acestor lucruri va duce la tratament 
nediscriminatoriu în viaŃa de zi cu zi dar mai ales în situaŃii de 
urgenŃă. Drept la îngrijire, sprijin, atenŃie, consiliere, explicaŃii, 
ajutor în caz de accident au în egală măsură toŃi oamenii, toŃi 
elevii, indiferent de rasă, origine, sex, religie, dizabilităŃi, vârstă, 
orientare sexuală. 
Prezentarea conceptului de dezvoltare durabila vine în ajutorul 
înŃelegerii scopului proiectului şi atingerii obiectivelor lui. 
Pregătirea tinerei generaŃii să acŃioneze în caz de urgenŃă civilă 
ajută mediul social pe termen lung. Seminarul are ca scop 
conştientizareae importanŃei conceptului de dezvoltare durabilă în 
rândul funcŃionarilor publici şi reprezentanŃi ai instituŃiilor publice, 
cât şi însuşirea de metodele practice de de protecŃie şi 
conservare a mediului în activitatea curentă a instituŃiilor. 
10. Informare şi publicitate 

Pentru asigurarea vizibilităŃii proiectului se vor organiza 2 
evenimente de promovare (1 conferinŃă de presă la lansarea 
proiectului şi 1 conferinŃă de presă la închiderea proiectului), se 
vor transmite către publicare mass-mediei locale 1 comunicat de 
presă la lansarea proiectului, un comunicat de presă la 
închiderea proiectului, vor fi publicate două articole de promovare 
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a proiectului în presa locală; se vor tipări 500 de broşuri, 1000 
pliante, vor fi imprimate 2 bannere cu dimensiunile: 2,5m x 0,8m- 
banner interior pentru expunerea în sălile de training, seminarii, şi 
locaŃiile unde se va oganiza conferinŃa de presă de închidere şi 
banner exterior 2x 4 m. Echipamentele hardware achiziŃionate în 
cadrul proiectului vor fi imprimate cu autocolante adezive.  

Materialele de informare şi publicitate vor fi transmise pe 
e-mail ofiŃerului de proiect pentru supervizare, înainte de tipărirea 
sau transmiterea lor către presă. Materialele de informare şi 
publicitate vor conŃine în mod obligatoriu următoarele elemente 
grafice: Sigla Uniunii Europene (cu textul UNIUNEA 
EUROPEANĂ şi Fondul Social European); Sigla României cu 
textul GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul AdministraŃiei şi 
Internelor, Sigla Instrumentelor Structurale în România, cu textul 
InovaŃie în administraŃie Programul OperaŃional „Dezvoltarea 
capacităŃii administrative”; Sigla instituŃiei beneficiare; sintagma 
„Proiect cofinanŃat din Fondul Social European” se va folosi pe 
toate materialele destinate publicului; 

Comunicatele de presa vor fi transmise concomitent 
presei şi AM PO DCA; Comunicatului de presa va conŃine în 
partea de sus data şi titlul, iar în partea de jos a documentului 
persoana de contact (numele, funcŃia, instituŃia, detalii de 
contact); Materialele de informare şi publicitate vor transmise AM 
PO DCA spre aprobare atât în limba română cât şi în limba 
minorităŃilor naŃionale, dacă e cazul, pentru a asigura accesul 
tuturor cetăŃenilor la informaŃia respectivă, conform Hotărârii nr. 
1.206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a dispoziŃiilor privitoare la dreptul cetăŃenilor apaŃinând 
unei minorităŃi naŃionale de a folosi limba materna în administraŃia 



 

312 

 

publică locală, cuprinse în Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001; 

Pe coperta 1 a publicaŃiilor (pliante şi brosuri) vor apărea 
cele 3 sigle obligatorii amintite mai sus iar pe ultima copertă va 
exista o casetă tehnică ce va cuprinde: titlul proiectului; editorul 
materialului, data publicării; precum şi citatul „ConŃinutul acestui 
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”; 
 
11. Auditul proiectului 

Auditarea intermediară (luna 6) şi finală  (luna 12) a 
proiectului presupun evaluarea activităŃii de implementare a 
proiectului şi stabilirea de concluzii cu privire la următoarele 
aspecte: dacă activităŃile şi cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului sunt conforme cu legislaŃia şi regulile aplicabile, dacă 
resursele proiectului au fost utilizate în mod eficient şi economic, 
în concordanŃă cu principiile unui management financiar 
corespunzător, dacă resursele financiare ale proiectului au fost 
folosite în mod eficace pentru scopurile menŃionate în proiect, 
corectitudinea derulării procedurilor de achiziŃii publice în strictă 
conformitate cu 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; Responsabili 
– responsabilul de achiziŃii publice, responsabil financiar, expert 
financiar, expert juridic şi managerul de proiect care vor oferi 
auditorului extern pista de audit care să permită verificarea şi 
reconcilierea sumelor totale certificate către AM, cu înregistrările 
contabile detaliate şi documentele justificative ale cheltuielilor 
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angajate prin proiect. Auditorul extern va întocmi în baza 
documentelor justificate prezentate raportul de audit al 
activităŃilor, înregistrărilor şi conturilor proiectului, care va însoŃi 
cererea de rambursare finală a cheltuielilor proiectului.  

 

2.12 PARTENERI 
PrezentaŃi modalitatea de implicare a partenerilor în activităŃile 
proiectului (elaborare proiect, implementare, financiar etc.)(maxim 
1 pagină). 

Nu este cazul 

2.13 TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ 
OrganizaŃia este plătitoare de TVA? 

 Da    �                     Nu     � 
Există activităŃi în cadrul proiectului pentru care solicitaŃi finanŃare 
conform prezentei cereri, pentru care organizaŃia este plătitoare 
de TVA ?  

 Da    �                     Nu     � 
Daca DA va rugăm să prezentaŃi activităŃile şi codul de plăŃitor de 
TVA pentru activităŃile desfăşurate. 
 

 CONCORDANłA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAłIA 
NAłIONALĂ 

  
3.1  DEZVOLTAREA DURABILĂ 
ExplicaŃi modul în care proiectul contribuie la maximizarea 
beneficiilor şi reducerea efectelor negative în privinŃa 
componenŃelor: economic, social şi de mediu. IncludeŃi cel puŃin 
măsurile minime de dezvoltare durabilă prevăzute în Ghidul 
solicitantului (maxim o pagină).  
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Conceptul dezvoltării durabile este abordat în cadrul proiectului 
prin prisma celor trei dimensiuni ale sale şi anume dimensiunea 
ecologică, economică şi socială. Dimensiunea ecologică vizează 
consumul şi producŃia durabile, conservarea şi managementul 
resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată. 
Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-
economică (prosperitate economică) şi transportul durabil, iar 
dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările 
demografice şi sănătatea publică. 
Din punct de vedere economic, dezvoltarea durabilă se manifestă 
în cadrul proiectului prin utilizarea raŃională a resurselor materiale 
în contextul delimitării unei infrastructuri IT adecvate obiectivelor 
proiectului, a resurselor financiare prin eficientizarea cheltuielilor 
şi încadrarea acestora în bugetul alocat proiectului, şi a 
resurselor umane prin asignarea de responsabilităŃi membrilor 
echipei de proiect în funcŃie de competenŃele şi experienŃa 
practică ale acestora. 
 În plan ecologic, dezvoltarea durabilă poate fi sprijinită prin 
colectarea şi depunerea la centre specializate a tuturor 
materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartuşe de 
imprimantă, tonere, etc.). Proiectul îşi aduce aportul la asigurarea 
protecŃiei mediului prin gestionarea mai eficientă a consumului de 
energie necesară funcŃionării echipamentelor hardware pentru 
realizarea activităŃilor planificate în cadrul proiectului. În acest 
scop, hard-urile laptop-urilor/PC-urilor angajaŃilor vor fi 
configurate pentru a se opri după cinci minute de lipsă a 
activităŃii, monitoarele vor fi setate să afişeze imaginea neagră 
după 10 minute, iar maşinile configurate să intre în stand-by după 
20 de minute. 
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 Sub aspect socio-cultural, dezvoltarea durabilă se manifestă prin 
încurajarea pluralismului de idei – rezultat al unui proces de 
învăŃare permanentă – care vizează amplificarea potenŃialului 
uman şi îmbunătăŃirea acestuia cu noi valente. Din punct de 
vedere moral şi spiritual, durabilitatea este asigurată de valorile 
etice ale comportamentului uman, ca factor de sporire a eficienŃei 
muncii.  
Abordarea conceptului dezvoltării durabile va fi realizată în cadrul 
proiectului prin adoptarea unor măsuri de sensibilizare pe 
această temă care vor consta în inserarea unor mesaje speciale 
în corespondenŃă electronică care să atragă atenŃia asupra 
problemelor de mediu şi să îndemne la protecŃia acestuia, 
sloganuri care să acŃioneze tot în direcŃia amintită şi care vor fi 
semnalate pe pliantele de promovare a proiectului, afişe vizibile la 
locul de desfăşurare a activităŃilor din proiect care să conŃină 
mesaje cu privire la efectele degradării mediului înconjurator şi la 
măsurile de prevenire a deteriorării acestuia.  

Seminarul pe tema dezvoltării durabile va avea scopul 
conştientizări importantei conceptului de dezvoltare durabilă în 
rândul funcŃionarilor publici cât şi însuşirea de metodel practice 
de de protecŃie şi conservare a mediului în activitatea curentă a 
instituŃiei. Rezultatele acestui proiect, în ansamblul lor, vor 
contribui la dezvoltarea durabilă a societăŃii, asigurând 
respectarea unuia dintre principalele principii ale dezvoltării 
durabile: apărarea împotriva calamităŃilor naturale şi a 
accidentelor. 
 
3.2 EGALITATEA DE ŞANSE  
SubliniaŃi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a 
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fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în 
activităŃile, fie în managementul proiectului, menŃionând orice 
componenŃă specifică care arată acest lucru (maxim o pagină).  
IncludeŃi cel puŃin măsurile minime de egalitate de şanse 
prevăzute în Ghidul solicitantului (maxim o pagină). 

În conformitate cu art. 16 din Regulamentul Consiliului nr. 
1083/2006 privind prevederile generale pentru Fondul European 
de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune, principiul egalităŃii de şanse va fi respectat pe tot 
parcursul implementării proiectului, atât în faza de programare cât 
şi în faza de implementare a acestuia.  
Principiul prvind egalitatea de şanse a fost integrat atât în 
activităŃile proiectului cât şi în managementul acestuia.  

Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o 
valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în 
acelaşi timp o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii şi o 
condiŃie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de 
creştere, ocupare a forŃei de muncă şi coeziune socială la nivelul 
UE.  

Astfel, în calitate de solicitant, AdministraŃia Şcolilor, 
sector 6 respectă prevederile legislaŃiei în vigoare cu privire la 
egalitatea de şanse egalitatea de şanse şi de tratament a tuturor 
categoriilor de angajaŃi în domeniul muncii, egalităŃii de şanse şi 
nediscriminare.  

În implementarea proiectului, vor fi respectate toate 
politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, 
excludere, restricŃie sau preferinŃă, indiferent de: rasă, 
naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
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necontagioasă, infectare HIV, apartenenŃă la o categorie 
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau 
exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăŃilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 
domenii ale vieŃii publice. 

În vederea participări active la promovare a egalităŃii de 
şanse proiectul propuse în derularea acestuia un seminar pe 
temele egalităŃii de şanse care va avea ca scop conştientizarea 
importanŃei şi promovarea conceptului de egalitate de şanse la 
care vor fi invitaŃi să participe funcŃionarii din cadrul instituŃiei. 
Strategia naŃională pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaŃi pentru perioada 2006–2009 îşi propune să stabilească o 
serie de măsuri şi de garanŃii, destinate să elimine orice formă de 
discriminare directă sau indirectă şi să permită exercitarea 
libertăŃii omului şi a drepturilor sale fundamentale care au la baza 
principiul egalităŃii de şanse şi de tratament.  

Astfel se vor include informaŃii şi bune practici privind 
egalitatea de şanse în activităŃile de informare şi instruire, ajutând 
la dezvoltarea competenŃelor şi abilităŃilor în problematica 
egalităŃii de şanse a participanŃilor. Vom promova integrarea 
principiului egalităŃii de şanse în politicile publice şi practicile 
asociate, ca parte componentă a democraŃiei şi societăŃii 
deschise, în scopul redefinirii statutului şi îmbunătăŃirii condiŃiei 
femeii în România. 

 

3.3 ACHIZIłII PUBLICE 
Va rugăm să completaŃi tabelul privind programul achiziŃiilor 
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publice: 

Nr. 

Obiectul 
contractului / 

Acordului-
cadru pentru 

realizarea 
proiectului 

Valoarea 
estimată  

Procedura 
aplicată 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii** 

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii** crt. (Lei)* 

Demarate pâna la depunerea cererii de finanŃare 

1 AsistenŃă tehnică 

pentru realizarea 

unui studiu de 

analiză şi 

diagnoză 

instituŃională 

26,050.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 5 Luna 5 

Preconizate după depunerea cererii 

2 

Expert IT 61,360.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 1 Luna 1 

3 

Expert financiar 61,360.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 1 Luna 1 

4 

Servicii audit 

extern 

12,500.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 1 Luna 1 

5 

Publicitate 10,005.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 1 Luna 1 

5 

Expert financiar 61,360.00 AchiziŃie 

directă 

Luna 1 Luna 1 

6 

Echipamente, 

aplicaŃie IT, 

training, 

seminarii,ghiduri 

şi analize 

966,735.00 LicitaŃie 

deschisă 

Luna 1 Luna 3 

*Pentru achiziŃiile publice efectuate înainte de semnarea 
contractului de finanŃare (cu respectarea OUG  34/2006, cu 
completările şi modificările ulterioare) tabelul se va completa cu 
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valorile reale, nu cele estimate.  
**Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea 
contractului de finanŃare. 

(4) PACHETUL DE FINANłARE A PROIECTULUI 

CompletaŃi şi ataşaŃi documentul „Pachetul financiar 
(Capitolul 4 din Cererea de finanŃare).xls” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachetul_financiar_(
Capitolul_4_din_Cererea_de_Finantare).xls
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 ANEXE ŞI DECLARAłII   
 

5.1 LISTA ANEXELOR 
 
Nr. 
crt. 

Anexe 

1 Acordul de parteneriat  
2 Model de curriculum vitae (conform HG 1021/2004 pentru aprobarea 

modelului comun european de curriculum vitae) 
3 DeclaraŃie de eligibilitate a partenerilor (dacă este cazul) 
4 DeclaraŃie privind asigurarea resurselor financiare necesare 

implementării proiectului 
5 Actul administrativ prin care semnatarul cererii de finanŃare a fost 

desemnat sau i s-a delegat calitatea de a reprezenta instituŃia  

 
5.2 LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE 
 

 
 

Documente 
justificative 

UniversităŃi OrganizaŃii 
neguvernamentale 

AsociaŃii 
de 

dezvoltare 
intercomu-

nitară 

UnităŃi 
admini-
strativ 

teritoriale 

Administra
-Ńia publică 

centrală 

Legea de înfiinŃare 
a instituŃiei de 
învăŃământ 
superior 

�      

Actul constitutiv, 
în copie  

 �  �    

Statutul, în copie   �  �    
Certificatul de 
înscriere în 
Registrul 
asociaŃiilor şi 
fundaŃiilor, în copie 
legalizată 

 �  �    

Certificat de 
înregistrare 
fiscală, în copie  

 �  �  �  �  

Actul de 
împuternici-re în 
cazul în care 
Cererea de 
finanŃare nu este 
semnată de 
reprezentan-tul 
legal al 

 �  �  �   



 

321 

 

 
 

Documente 
justificative 

UniversităŃi 
OrganizaŃii 

neguvernamentale 

AsociaŃii 
de 

dezvoltare 
intercomu-

nitară 

UnităŃi 
admini-
strativ 

teritoriale 

Administra
-Ńia publică 

centrală 

solicitantului, ci de 
o persoană 
împuternicită în 
acest sens. Orice 
document 
administrativ emis 
de reprezentan-tul 
legal în acest sens, 
cu respectarea 
prevederilor legale 
(exemple 
orientative: ordin, 
decizie, dispoziŃie, 
hotărâre etc.) 
BilanŃul contabil 
vizat de 
AdministraŃia 
Financiară / 
DirecŃia Financiară 
din instituŃia 
respectivă pentru 
anul anterior 
depunerii cererii de 
finanŃare, inclusiv 
contul de rezultat 
patrimonial/contul 
rezultatului 
exerciŃiului, în 
copie (având 
menŃiunea 
„conform cu 
originalul”şi 
semnătura) 

�  �  �  �  �  

DeclaraŃie pe 
proprie 
răspundere a 
ordonatoru-lui de 
credite privind 
asigurarea 
resurselor 
financiare 
necesare 
implementă-rii 
proiectului  
(anexa 4) 

�     �  

Hotărârea Adunării 
Generale/Consiliul
ui Director/ 
Consiliului 
Local/Consiliului 
Primăria 
xxxxxxxxxxxxxxxx/ 

 �  �  �   
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Documente 
justificative 

UniversităŃi 
OrganizaŃii 

neguvernamentale 

AsociaŃii 
de 

dezvoltare 
intercomu-

nitară 

UnităŃi 
admini-
strativ 

teritoriale 

Administra
-Ńia publică 

centrală 

Consiliilor Locale 
ale sectoarelor 
Municipiului 
Bucureşti/ 
Consiliului General 
al Municipiului 
Bucureşti de 
aprobare a 
proiectului şi a 
cheltuielilor legate 
de proiect 

5.3 CHECK-LIST  
Va rugăm să completaŃi lista de mai jos şi astfel să verificaŃi 
îndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de 
eligibilitate. În acest fel vă asiguraŃi că nu aŃi omis completarea 
vreunui câmp din cererea de finanŃare sau că nu aŃi uitat ataşarea 
nici unei anexe. Nu scoateŃi această secŃiune din formatul cererii 
de finanŃare. 
Conformitate administrativă 
Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

Cererea de finanŃare este 

tehnoredactată în limba 

română şi în formatul cerut? 

  Formatul cerut se regăseşte în anexa 

nr. 3 din Ghidul solicitantului. VerificaŃi 

dacă cererea de finanŃare este în 

formatul din Ghidul solicitantului şi dacă 

este completată în limba română. Nu se 

acceptă cereri de finanŃare completate 

de mâna. 

Sunt completate toate 

câmpurile din cererea de 

finanŃare? 

  VerificaŃi fiecare secŃiune şi fiecare 

câmp al cererii de finanŃare. La fiecare 

din ele solicitantul trebuie să fi 

completat câmpul aferent, chiar şi cu 

sintagma „nu este cazul/nu se aplică”. 

Nu se acceptă doar „-”.  

Cererea de finanŃare este 

semnată şi stampilată de 

  VerificaŃi dacă persoana care a semnat 

cererea de finanŃare este aceeaşi cu 
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Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

către reprezentantul legal? persoana numită la cap. 1.3. – 

Reprezentantul legal. VerificaŃi existenŃa 

actului administrativ de desemnare/ 

delegare ataşat cererii de finanŃare, 

dacă aceasta nu a fost semnată şi 

stampilată de către reprezentantul legal.   

Cererea de finanŃare este 

depusă în două exemplare 

(original şi copie)? 

  VerificaŃi existenŃa cererii în original şi a 

copiei sale. 

Exemplarul prezentat în copie 

are înscris pe fiecare pagină 

„conform cu originalul” şi 

stampila instituŃiei? 

  VerificaŃi pe fiecare pagină existenŃa 

înscrisului „conform cu originalul” şi a 

stampilei.  

Cererea de finanŃare este 

însoŃită de forma electronică 

(CD)? 

  VerificaŃi existenŃa documentelor în 

format electronic: cererea de finanŃare 

în format Word, pachetul financiar în 

format Excel, anexele de la pct. 5.1 şi 

documentele justificative de la pct. 5.2 

scanate.  

Detalierea costurilor pe 

fiecare categorie de cheltuieli 

şi pe activităŃi şi pachetul 

financiar sunt prezentate în 

LEI? 

  VerificaŃi existenŃa bugetului, pe 

categorii de cheltuieli şi pe activităŃi. 

VerificaŃi moneda în care sunt 

exprimate cheltuielile, atât la cap 4, cât 

şi în documentul solicitat la pct. 5.2.3 

din cererea de finanŃare.  

Acordul de parteneriat este 

anexat cererii de finanŃare 

(dacă proiectul se realizează 

în parteneriat)? 

  VerificaŃi dacă cererea de finanŃare are 

ataşat un acord de parteneriat, în 

original. VerificaŃi ca acordul să fie 

semnat de toŃi partenerii specificaŃi la 

pct. 1.6. din cererea de finanŃare. 

Totodată, verificaŃi ca documentul să fi 

fost semnat şi stampilat de 

reprezentanŃii legali ai partenerilor.  

Sunt prezentate CV-urile 

echipei de management, 

dacă este cazul? 

  VerificaŃi dacă cererea de finanŃare are 

CV-urile persoanelor amintite la pct. 

2.11 (b), în formatul solicitat.   
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Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

Există declaraŃia solicitantului 

privind asigurarea resurselor 

financiare necesare 

implementării proiectului? 

  VerificaŃi acest criteriu numai pentru 

solicitanŃi ai administraŃiei publice 

centrale şi pentru ONG-uri universităŃi 

etc.. VerificaŃi dacă există declaraŃia, 

dacă e semnată şi datată de către 

reprezentantul legal. 

 

Există documentele 

justificative solicitate, în 

funcŃie de tipul solicitantului 

sau a partenerului (dacă 

proiectul se implementează în 

parteneriat )?  

  VerificaŃi existenŃa documentelor 

justificative prezentate la pct. 5.2, în 

funcŃie de tipul solicitanŃilor sau a 

partenerilor (dacă proiectul se 

realizează în parteneriat), verificaŃi 

existenŃa lor în forma solicitată, durata 

de valabilitate a lor, existenŃa tuturor 

stampilelor şi semnăturilor necesare. 

 

Există declaraŃiile solicitate 

partenerului (dacă proiectul 

se realizează în parteneriat)? 

  VerificaŃi, pentru proiectele 

implementate în parteneriat, existenŃa 

declaraŃiilor solicitate,  existenŃa tuturor 

stampilelor şi semnăturilor necesare.  

 

 
Eligibilitate 
Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

 A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor 

Solicitantul face parte din 

categoria de beneficiari 

menŃionată în Ghidul 

solicitantului* 

  VerificaŃi dacă solicitantul se află în 

vreuna din categoriile de beneficiari 

eligibili enumerate în ghidul 

solicitantului la capitolul 2.2.1   

 

Solicitantul şi partenerii săi 

(dacă este cazul) îndeplinesc 

condiŃiile stabilite în Ghidul 

solicitantului* 

  VerificaŃi dacă solicitantul 

îndeplineşte condiŃiile stabilite în cap 

2.2.1 (ex. sediul în România) din 

Ghidul solicitantului. Totodată, 
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Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

verificaŃi dacă partenerul se afla în 

vreuna din categoriile de parteneri 

eligibili şi dacă îndeplineşte condiŃiile 

stabilite în cap. 2.2.2  

 

Sumele prevăzute în 

declaraŃia solicitantului 

privind asigurarea resurselor 

financiare necesare 

implementării proiectului sau 

în Hotărârea CL/MUN. etc. 

sunt cel puŃin egale cu 

sumele declarate în cererea 

de finanŃare, pct. 4.3, 

„ContribuŃia solicitantului” 

(III.2). 

  VerificaŃi ca sumele prevăzute în 

declaraŃie/hotărârea CL/MUN. etc. să 

fie mai mari sau cel puŃin egale cu 

suma prevăzută la pct. 4.3 

„ContribuŃia solicitantului” (III.2). 

Solicitantul nu se află în una 

din situaŃiile incompatibile cu 

acordarea finanŃării din 

fonduri publice.   

  VerificaŃi dacă solicitantul a declarat 

pe proprie răspundere că nu se află 

în una din situaŃiile incompatibile cu 

acordarea finanŃării din fonduri 

publice şi dacă declaraŃia este în 

formatul solicitat (cap. 5.4.2 din 

cererea de finanŃare). 

 

B. Eligibilitatea proiectului 

Proiectul se încadrează în 

operaŃiunile prevăzute în 

Ghidul solicitantului.* 

  VerificaŃi încadrarea corectă a 

proiectului în operaŃiunea pentru care 

este deschisă cererea de proiecte. 

 

ActivităŃile cuprinse în proiect 

corespund cel puŃin unei 

activităŃi eligibile prezentate 

în Ghidul solicitantului.*  

  VerificaŃi ca activităŃile cuprinse în 

proiect să corespundă cel puŃin unei 

activităŃi eligibile prezentate în Ghidul 

solicitantului. 

 

Grupul Ńintă este cel vizat de 

prezenta cerere de proiecte, 

  VerificaŃi ca grupul Ńintă căruia i se 

adresează proiectul este cel vizat de 
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Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

conform Ghidului 

solicitantului.* 

cererea de proiecte, conform ghidului 

solicitantului. 

Valoarea proiectului şi 

contribuŃia financiară 

solicitată se încadrează în 

limitele stabilite în Ghidul 

solicitantului. 

  VerificaŃi valoarea totală a proiectului 

şi valoarea asistenŃei financiare 

solicitată (pct. 4.3 din cererea de 

finanŃare) şi încadrarea lor în limitele 

stabilite în Ghidul solicitantului, cap 

2.2.6. EfectuaŃi calculele necesare.  

 

Durata proiectului se 

încadrează în termenele 

specificate în Ghidul 

solicitantului.*   

  VerificaŃi durata de implementare a 

proiectului (pct. 2.5 din cererea de 

finanŃare) şi încadrarea ei în limitele 

stabilite în Ghidul solicitantului, cap 2.2.5. 

 

Proiectul cuprinde măsurile 

minime privitoare la 

publicitate, conform Ghidului 

solicitantului.*  

  VerificaŃi dacă solicitantul a prevăzut 

măsurile minime de publicitate cerute 

în Ghidul solicitantului şi dacă 

acestea sunt cuprinse în buget. 

VerificaŃi secŃiunea 2.10 din cererea 

de finanŃare. 

Proiectul cuprinde măsurile 

minime privitoare la 

dezvoltarea durabilă, conform 

Ghidului solicitantului.* 

  VerificaŃi dacă proiectul cuprinde 

măsurile minime privitoare la 

dezvoltarea durabilă, cerute în Ghidul 

solicitantului (pct. 2.2.4), secŃiunea 

3.1 din cererea de finnaŃare şi dacă 

acestea sunt cuprinse în buget (unde 

este cazul). 

 

Proiectul cuprinde măsurile 

minime privitoare la 

egalitatea de şanse, conform 

Ghidului solicitantului.* 

  VerificaŃi dacă proiectul cuprinde 

măsurile minime privitoare la 

egalitatea de şanse, cerute în Ghidul 

solicitantului (pct 2.2.4), secŃiunea 

3.2 din cererea de finnaŃare şi dacă 

acestea sunt cuprinse în buget (unde 

este cazul). 
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Criterii  Da  Nu  ExplicaŃii   

0 1 2 3 

Proiectul sau activităŃi din 

proiectul pentru care se 

solicită finanŃare nu au mai 

beneficiat de finanŃare din 

fonduri publice, inclusiv din 

fonduri UE, în ultimii 5 ani.* 

  MarcaŃi cu DA sau NU în funcŃie de 

declaraŃia solicitantului de la punctul 

5.4.1 din cererea de finanŃare. 

Proiectul respectă legislaŃia 

naŃională şi comunitară. 

  VerificaŃi dacă solicitantul a declarat 

pe proprie răspundere că proiectul 

care face obiectul cererii de finanŃare 

respectă legislaŃia naŃională şi 

comunitară (cap. 5.4.1 din cererea de 

finanŃare). 
 

 

* Dacă răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”) cererea 

de finanŃare este considerată respinsă fără a se mai solicita 

documente şi informaŃii suplimentare!  

 

5.4 DECLARAłII   

5.4.1 DeclaraŃie de conformitate şi angajament  

Subsemnatul Cristian Ionescu, în calitate de Director Executiv al 

AdministraŃiei Şcolilor Sector 6, solicit finanŃare pentru realizarea 

proiectului „Dezvoltarea capacităŃii AdministraŃiei Şcolilor Sector 6 

de gestiune a proiectelor investiŃionale”, pentru care am depus 

prezenta Cerere de finanŃare, cunoscând că falsul în declaraŃii 

este pedepsit de Codul penal, declar pe proprie răspundere 

următoarele: 

a. Am citit şi mi-am însuşit regulile stabilite de Ghidul 

solicitantului aferent prezentei cereri de proiecte; 
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b. Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaŃia 

naŃională şi comunitară şi implementarea lui se va realiza în 

conformitate cu regulile naŃionale şi comunitare; 

c. În situaŃia în care unul sau mai mulŃi parteneri care participă 

la implementarea proiectului îşi va reduce sau îşi va retrage 

implicarea, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va asigura 

realizarea/îndeplinirea activităŃilor respective; 

d. Sunt conştient că AdministraŃia Şcolilor Sector 6 este 

singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar faŃă de 

Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional 

„Dezvoltarea CapacităŃii Administrative” pentru implementarea 

proiectului; 

 

e. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 nu a beneficiat în ultimii 5 

ani şi nu va beneficia de finanŃare din alte fonduri naŃionale sau 

comunitare pentru activităŃile descrise în proiect 

 
Data FuncŃia ocupată în organizaŃie 
 Director executiv 
  
 Nume CRISTIAN IONESCU 
  
 Semnatură 
 
5.4.2 DeclaraŃie de eligibilitate  

Subsemnatul Cristian Ionescu în calitate de reprezentant legal al 

Director Executiv al AdministraŃiei Şcolilor Sector 6, cunoscând 

că falsul în declaraŃii este pedepsit de Codul penal, şi pentru a 

putea solicita finanŃare din Programul OperaŃional „Dezvoltarea 
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CapacităŃii Administrative” declar pe proprie răspundere că nu ne 

aflăm în niciuna din următoarele situaŃii: 

a) SunteŃi în faliment sau în curs de lichidare, sunteŃi în 

administrarea unei autorităŃi judiciare, sau implicaŃi în înŃelegeri 

cu creditorii, v-aŃi suspendat activităŃile, sunteŃi subiect al 

procedurilor vizând aceste aspecte, sau va aflaŃi într-o situaŃie 

similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în 

legislaŃia sau reglementările naŃionale în vigoare; 

b) aŃi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o 

hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. 

împotriva căreia nu este posibil nici un apel);   

c) sunteŃi vinovaŃi de grave erori profesionale dovedite prin 

orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate 

justifica; 

d) obligaŃiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaŃiilor 

datorate în ultimele 12 luni, evidenŃiate în Certificatul de atestare 

fiscală pentru persoane juridice eliberat de AgenŃia NaŃională de 

Administrare Fiscală; 

e) obligaŃiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaŃiilor 

datorate în ultimul semestru, evidenŃiate în Certificatul de atestare 

fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale 

şi alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ 

teritorială; 

f) aŃi suferit condamnări pentru fraudă, corupŃie, implicarea 

într-o organizaŃie ilegală sau orice altă activitate ilegală în 

detrimentul intereselor financiare ale ComunităŃilor, printr-o 

hotărâre judecatorească rămasă definitivă (res judicata); 
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g) aŃi fost declaraŃi a fi într-o situaŃie gravă de nerespectare a 

obligaŃiilor contractuale privind procedurile de achiziŃie sau 

procedurile de contractare a finanŃărilor nerambursabile din 

fondurile ComunităŃii Europene.Confirm că nu am cunoştinŃă de 

niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau 

ar putea fi întârziat. 

Înteleg că dacă cererea de finanŃare nu este completă cu privire 

la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secŃiune, 

ar putea fi respinsă. 

 
Data FuncŃia ocupată în organizaŃie 
 Director executiv 
  
 Nume CRISTIAN IONESCU 
  
 Semnatură 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanŃării proiectului din fonduri structurale  

„Servicii Publice Informatizate în vederea înbunătăŃirii procesului 

de învăŃământ – Platforma e-EducaŃie în AdministraŃia  

Şcolilor Sector 6” 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de Raportul de specialitate întocmit de 

AdministraŃia Şcolilor Sector 6;  

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere Ordinul nr. 2241/2008 art. 1, 2 şi 3 pentru 

aprobarea listelor de cheltuieli eligibile, H.G. nr. 457/2008 privind 

cadrul instituŃional de coordonare şi de gestionare a 

instrumentelor structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor 

finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. 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 
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lucrări de intervenŃii, O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergentă, Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Ordinul comun al ministrului administraŃiei şi internelor şi al 

ministrului finanŃelor publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 

03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 

prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului OperaŃional Sectorial 

„Creşterea CompetitivităŃii Economice" şi Legea nr. 339/2007 

privind promovarea aplicării strategiilor de management de 

proiect la nivelul unităŃilor administrativ teritoriale judeŃene şi 

locale; 

 În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă proiectul şi depunerea acestuia la AgenŃia 

de Management a Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea 

CompetitivităŃii Economice”, Axa prioritară 3 „ÎmbunătăŃirea 

informaŃiei şi comunicaŃiei pentru sectoarele privat şi public”, 

Domeniul Major de IntervenŃie 3.2. „Dezvoltarea şi creşterea 

eficienŃei serviciilor publice electronice”, OperaŃiunea 3.2.3. 

„SusŃinerea implementării de aplicaŃii de e-EducaŃie şi asigurarea 
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conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, a proiectului 

privind finanŃarea din fonduri structurale „Servicii Publice 

Informatizate în vederea înbunătăŃirii procesului de învăŃământ – 

Platforma e-EducaŃie în AdministraŃia Şcolilor Sector 6”. 

 Art. 2. Se aprobă studiul de fezabilitate şi cheltuielile legate 

de proiect ce constituie Anexa  la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă cofinanŃarea de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului de  5.959.955,54 lei, în cuantum de 99.989,52 lei. 

Sumele aferente acestei cofinanŃări vor fi incluse în bugetul pe 

2010 al Consiliului Local Sector 6. Consiliul Local se angajează 

să asigure fluxul financiar şi sumele necesare între momentul 

demarării proiectului şi aprobarea primelor deconturi de către 

Autoritatea de Management. 

 Art. 4. AdministraŃia Şcolilor Sector 6 va gestiona 

implementarea proiectului în colaborare cu DirecŃia Economică 

din cadrul Primăriei Sector 6. 

 Art. 5. Primarul Sectorului 6, AdministraŃia Şcolilor Sector 6 

şi DirecŃia Economică din Primăria Sector 6 vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

Nr.: 131 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

15/25.03.2010 

 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

Primarul Sectorului 6; 

 łinând seama de raportul de specialitate al AdministraŃiei 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană;  

Văzând rapoartele Comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu:  

- H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 

operaŃionale; 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 

instrumentelor structurale, a prefinanŃării şi cofinanŃării alocate de 

la bugetul de stat, inclusiv din Fondul NaŃional de Dezvoltare, în 

bugetul instituŃiilor implicate în gestionarea instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃa, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007; 

- Ordinul nr. 1294/2008 -  privind aprobarea categoriilor de 
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cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie "Planuri 

integrate de dezvoltare urbană", Axa prioritara 1 "Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul 

Programului OperaŃional Regional 2007-2013; 

- H.G. 28/2008 - privind aprobarea continutului-cadru al 

documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenŃii; 

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. nr.  29/2007 cu modificările 

ulterioare; 

- Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de 

intervenŃie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană; 

- H.C.L.S. 6 nr. 13/25.02.2010 privind pentru aprobarea 

documentaŃiei şi indicatorilor tehnico-economici privind 

„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul 

Taberei”, Sector 6, Bucureşti; 

- H.C.L.S. 6 nr. 14/25.02.2010 pentru aprobarea documentaŃiei 

şi indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „AchiziŃionarea 

şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea 

siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în Parcul Drumul Taberei, 

Sector 6, Bucureşti”; 

- Solicitarea de clarificare nr. 3726/11.06.2010 a AgenŃiei pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov inregistrată la Primăria 

Sectorului 6 cu nr. 18529/14.06.2010; 

- Solicitarea de clarificare nr. 3727/11.06.2010 a AgenŃiei pentru 
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Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov înregistrată la Primaria 

Sectorului 6 cu nr. 18529/14.06.2010; 

- În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea  nr. 

273/2006 privind FinanŃele Publice Locale; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 

81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6,  

HOTARĂŞTE: 

 

 Art. 1. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 15/25.03.2010 se modifică şi va avea urmatorul cuprins: 

 “Art. 2. Se aprobă proiectele: “Modernizarea arhitecturală şi 

peisagistică a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi 

„AchiziŃionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru 

creşterea siguranŃei şi prevenirea criminalităŃii în parcul Drumul 

Taberei, sector 6, Bucureşti”, ce vor fi depuse spre finanŃare în 

cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul major de 

interventie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-

domeniul: Centre urbane. ”  

 

 Art. 2. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 15/25.03.2010 se modifică şi va avea urmatorul cuprins: 
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 “Art. 3. (1). Se aproba proiectul “Modernizarea 

arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, 

Bucuresti”, in valoare totala de: 66.215.229,25 lei - din care 

cheltuieli eligibile: 55.538.165,29 lei, cheltuieli neeligibile: 

217.280,00 lei, TVA 10.459.783,96 lei. 

(2) Se aprobă contribuŃia proprie la cheltuelile eligibile ale 

Consiliului Local al Sectorului 6 în cuantum de 2%, respectiv 

1.110.763,31 lei. 

(3) Se aprobă toate cheltuielile neeligibile în valoare de 

10.677.063,96 lei. 

 (4) Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure resursele 

financiare necesare implementării optime ale proiectului în 

condiŃiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile solicitate. 

(5) Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să respecte, pe durata 

pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile 

legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul egalităŃii de şanse, 

nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei energetice, 

achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat.”  

 

 Art. 3. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 15/25.03.2010 se modifică şi va avea urmatorul cuprins: 

 “Art. 4 (1). Se aprobă proiectul „AchiziŃionarea şi instalarea 

sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranŃei şi 

prevenirea criminalităŃii în parcul Drumul Taberei, sector 6, 

Bucureşti”, în valoare totală de: 1.730.472,02 lei - din care 

cheltuieli eligibile: 1.228.885,12 lei, cheltuieli neeligibile: 

228.974,51 lei, TVA 272.612,40 lei. 
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 (2) Se aprobă contribuŃia proprie la cheltuelile eligibile ale 

Consiliului Local al Sectorului 6 în cuantum de 2%, respectiv 

24.577,70 lei. 

 (3) Se aprobă toate cheltuielile neeligibile în valoare de 

501.586,91 lei. 

 (4) Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să asigure 

resursele financiare necesare împlementării optime ale proiectului 

în condiŃiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile solicitate.  

 (5) Consiliul Local al Sectorului 6 se obligă să respecte, pe 

durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, 

prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul 

egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei 

energetice, achiziŃiilor publice şi ajutorului de stat.”  

 

 Art. 4. Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

6 nr. 15/25.03.2010 se modifică şi va avea urmatorul cuprins: 

 “Art. 5. Consiliul Local al Sectorului 6  prin direcŃiile de 

specialitate din cadrul aparatului propriu va întocmi documentaŃia 

de achiziŃie publică, organizarea şi derularea procedurii de 

achizitie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind achiziŃiile publice”. 

 

 Art. 5. (1) Articolele 6, 7 şi 8 ale Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010 se renumeroteaza dupa cum 

urmeaza: Articolul 6 devine Articolul 7, Articolul 7 devine Articolul 

8, Articolul 8 devine Articolul 9. 
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 (2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010 rămân neschimbate. 

 

 Art. 6. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică şi 

AdministraŃia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 132 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare 

Filmului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 530 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu: “Intrare Filmului nr. 21”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 14062/3/13;31/05/2010 şi Raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera c) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Intrare 

Filmului nr. 21”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 530 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 133 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. RuşeŃu nr. 

2D”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în suprafaŃă 

de 298 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu: “Str. RuşeŃu nr. 2D”, Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 38508/3/4;31/05/2010 şi Raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) litera c) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6”  aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Str. 

RuşeŃu nr. 2D”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 298 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 
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 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef  

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 134 

Data: 17.06.2010  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea 

Lungă nr. 47F”, Sector 6 pentru construire locuinŃă, pe un teren în 

suprafaŃă de 266 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi Referatul de specialitate al Departamentului 

Arhitect Şef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic 

de Detaliu: “Str. Valea Lungă nr. 47F”,  Sector 6; 

 Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare 

Teritoriu a Sectorului 6 nr. 14804/3/10;31/05/2010 şi Raportul 

Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului 

a Consiliului Local al Sectorului 6; 

 łinând seama de prevederile: 

- Art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinŃei nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcŃii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare; 

- P.U.G. – Municipiul Bucureşti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

269/21.12.2000; 

- P.U.Z. ”Coordonator – Sector 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

213/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), prima teză, 

coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – ”Str. Valea 

Lungă nr. 47F”, Sector 6, pentru construire locuinŃă, pe un teren 

în suprafaŃă de 266 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 Art. 3. DocumentaŃiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate 

anterior, care fac referire la adresa poştală pusă în discuŃie, devin 

nule de drept. 

 Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Departamentul Arhitect Şef 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenŃelor. 
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 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 135 

Data: 17.06.2010 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti,  

Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanŃării 

rambursabile interne în valoare de 126.000.000 lei contractate de 

la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern 

DM nr. 38 din data de 24.07.2009 

 

 łinând seama de expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 6 şi raportul de specialitate întocmit de Administratorul 

Public; 

 Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local Sector 6; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV, art. 

61 alin. (1), (2), (3) precum şi art. 63 alin. (1), (2), (4) şi (8) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa 

şi funcŃionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 łinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din 

Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii; 

În conformitate cu: 

- H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea exercitării de 

către Consiliile Locale 1 - 6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

împrumuturilor interne şi externe pentru investiŃii; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/22.07.2009, 

cu modificările ulterioare, privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern în valoarea de 126 milioane lei; 

- Hotărârile nr. 1363/21.08.2009 şi nr. 1379/15.09.2009 de 

aprobare ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din 

cadrul Ministerului de FinanŃe Publice Locale; 

- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 212/29.10.2009 şi 

nr. 81/29.04.2010 cu privire la rectificarea bugetului creditelor 

interne şi externe pe anul 2009, respectiv anul 2010; 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă suplimentarea finanŃării rambursabile 

interne contractate de la Banca Comercială Română prin 
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contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009, 

cu suma de 50.000.000 lei, până la valoarea maximă de 

176.000.000 lei, pentru suplimentarea sumelor alocate unor 

investiŃii publice de interes local, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se mandatează domnul Cristian Constantin Poteraş, 

în calitate de Primar al Sectorului 6, să negocieze şi să semneze 

Actul adiŃional la Contractul de Împrumut intern DM nr. 38 din 

data de 24.07.2009, precum şi orice alte modificări şi completări 

convenite de către părŃile contractante şi orice alte acte, 

documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni 

necesară în legătură cu încheierea şi punerea în executare a 

Actului adiŃional la Contractul de Împrumut intern DM nr. 38 din 

data de 24.07.2009. 

 Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 se asigură integral 

plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de 

investiŃii de interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul 

menŃionat la art. 1. 

 Art. 4. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice 

locale, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să publice pe 

pagina de internet a Sectorului 6 următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a Împrumuturilor locale, 

precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 
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b) valoarea finanŃării rambursabile contractate în valuta de 

contract; 

c) gradul de îndatorare a Sectorului 6; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea 

perioadei de garanŃie şi a perioadei de rambursare a finanŃării 

rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente 

fiecărei finanŃări rambursabile; 

f) plăŃile efectuate din fiecare finanŃare rambursabilă. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima 

decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancŃiunile prevăzute de lege. 

 Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile 

bugetului local al Sectorului 6. Cuantumul veniturilor cu care 

Consiliul Local al Sectorului 6 va garanta anual, va fi egal cu 

obligaŃiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor 

referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv. 

 (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaŃii 

sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din 

bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanŃarea datoriei 

publice locale. 

 (3) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 6 să semneze în 

numele şi pentru Primăria Sectorului 6 acordul de garantare a 

împrumutului şi toate documentele necesare obŃinerii autorizării şi 

derulării finanŃării prin creditare bancară. 
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 Art. 6. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 153/2009 privind aprobarea unui împrumut intern 

în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi 

perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării finanŃării unor 

obiective de investiŃii de interes public local, în sensul că Anexa 

nr. 2 se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre. 

 (2) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 153/2009 rămân neschimbate. 

 Art. 7. Primarul Sectorului 6, DirecŃia Economică, DirecŃia 

Managementul Creditelor şi DirecŃia InvestiŃii vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei, conform competenŃelor. 

 Comunicarea şi aducerea la cunoştinŃă publică se vor face, 

conform competenŃelor, prin grija Secretarului Sector 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

 
Ioana Mihaela Neacşu 

CONTRASEMNEAZĂ  
pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
  
 Gheorghe Floricică 

 

Nr.: 136 

Data: 23.06.2010 
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                                               ANEXĂ  

la H.C.L.S. 6 nr. 136/23.06.2010 

 
Nr.C

rt Obiective de investiŃii de interes public local 
Valoare (LEI) 

  Construire corpuri clădire grădiniŃe: 

25,483,347 

1 - GradiniŃă nr. 41 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

2 - Şcoala I-VIII nr. 198 - ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă  

3 - Şcoala I-VIII nr. 311 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

4 - Şcoala I-VIII nr. 142 – ConstrucŃie corp clădire grădiniŃă 

  Mansardare grădiniŃe: 

14,228,000 

5 - GrădiniŃă nr. 94 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

6 - GrădiniŃă nr. 111 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

7 - GrădiniŃă nr. 210 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

8 - GrădiniŃă nr. 218 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

9 - GrădiniŃă nr. 229 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

10 - GrădiniŃă nr. 272 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

11 - GrădiniŃă nr. 273 – Proiectare şi execuŃie mansardare 

12 ConstrucŃii parcări supraterane aferente anului 2009 şi 2010  31,000,000 

13 Amenajare spaŃii verzi 16,000,000 

14 

Complex de servicii sociale - ''Centru de zi pentru persoane 

rstnice şi adăpost de noapte pentru persoane adulte din 

Cal.Plevenei nr.234'' , inclusiv consultanŃă 

6,400,000 

  Modernizare sistem rutier: 

66,288,653 

15 

Modernizare sistem rutier: perimetru cuprins între Str. 

Nicolae Filimon, Str. C.M. Zamfirescu, Str.  Alexandru 

Ivasiuc, cal.Crângaşi, Str. Mehadia, Bd.Constructorilor, Str. 

Rusetu, intr. Craiovei, limita de sector, Calea Giuleşti, 

inclusiv consultanŃă 

16 

Modernizare sistem rutier perimetru cuprins între 

Bd.Timisoara, Str.Braşov, Str. Drumul Taberei, Str. Braşov, 

Prelungirea Gencea, Str.Valea Oltului, inclusiv consultanŃă 
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17 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd.Iuliu 

Maniu, Str.Baia de Arieş, Str. Arieşul Mare, Sos. VirtuŃii, 

Str.DâmboviŃei, Str. Cetatea de Baltă, Bd.Uverturii, Str. 

Drenajului, Bd.1864, inclusiv consultanŃă 

18 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Str. 

Braşov, B-dul Timişoara, B-dul Geniului, IntersecŃia Răzoare 

şi Str. Drumul Taberei inclusiv consultanŃă 

19 

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între al Str. 

Braşov, B-dul. Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, 

Aleea Haiducului şi Str. Drumul Taberei, inclusiv consultanŃă 

20 

Modernizare sistem rutier perimetru cuprins între Str. 

Braşov, B-dul Timişoara, Str. Valea Cascadelor şi B-dul Iuliu 

Maniu, inclusiv consultanŃă 

  Reabilitare sistem rutier: 

12,300,000 

21 
Reabilitare sistem rutier str. Zinca Golescu, inclusiv 

consultanŃă 

22 
Reabilitare sistem rutier  Str. Poiana Câmpina, inclusiv 

consultanŃă 

23 Reabilitare sistem rutier  Str.Bucsenesti, inclusiv consultanŃă 

24 
Reabilitare sistem rutier  Str. Grandea Grigore, inclusiv 

consultanŃă 

25 
Reabilitare sistem rutier  Str. Marcu Mihaela Ruxandra, 

inclusiv consultanŃă 

26 Reabilitare sistem rutier Str. Bostanilor, inclusiv consultanŃă 

27 Reabilitare sistem rutier  Aleea PravăŃ, inclusiv consultanŃă 

28 
Reabilitare sistem rutier Aleea Poiana Sibiului, inclusiv 

consultanŃă 

29 Reabilitare sistem rutier Str. Pomilor, inclusiv consultanŃă 

30 
Reabilitare sistem rutier  Aleea Poiana Mare, inclusiv 

consultanŃă 

  Extindere reŃea publică de canalizare: 

4,300,000 

31 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. Acvariului, inclusiv 

consultanŃă 

32 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. Catlabuga, 

inclusiv consultant 

33 
Extindere reŃea publică de canalizare Aleea Moineşti, 

inclusiv consultanŃă 
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34 
Extindere reŃea publică de canalizare Intr. Guliver, inclusiv 

consultanŃă 

35 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. Murelor, inclusiv 

consultanŃă 

36 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. Pomilor, inclusiv 

consultanŃă 

37 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. G. Grandea, 

inclusiv consultanŃă 

38 
Extindere reŃea publică de canalizare Str. A. Hrisoverghi, 

inclusiv consultanŃă 

TOTAL 176,000,000 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ioana Mihaela Neacşu 
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SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE 

Sumar 


