REGULAMENT
DF: ORGANIZA.RE SI FUNCTIONARE AL ADMlNISTRATII(I

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
PARTEA I
DISPOZITII GENER4LE
1.1. Baza
Art.1

legală

de organizare

Administraţia

şi funcţionare.

Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a

fosl infiin~alu în lerneiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură

pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie de stat
cu personalitate juridid1 af1atf1 'i'n subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al
Sectorului l.

Decretul nr. 162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte
normative , A.D .P . Sector 1 continuând să foncţioneze în baza legilor 69/1991, respectiv nr.
215/2001 pri v1nd adrninistraţia publică locală, ca instituţie pubiică cu personal irate j uridicfl în
:::;ubu1Ji1le8 Consiliul Local al Sectorului l care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organjzarc
şi fi.mcţionare, organigrama) numărul maxim de posturi şi statul de funcţij, în conformitate cu
dispoziţiile art. 81 alin .2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu rnoclificarile şi
complet5.rile ulterioare.
Ţinând cont de prevederile Ordonantei nr. 7 l /2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Art.2 Structura organ izatorică a A.D ..P. Sector 1 este în conformitate cu hotărârea în
vigoare a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de
posturi şi a statului de funcţii ale A.D.P. Sector 1.
Art.3 A.D .P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreţ inerea ,
a111e11aj area rea111enc1j are a ş1 ct1răţenia spaţiilor \/erzi î11 privi11ţa cărora cleţ111e t1n drept de
administrare legal consbtuit.
De asemenea: conform planului de reparaţii anual şi în lirnitc1 bugetului aprobat, A.D.P.
Sector l efectuează reparaţii la reteaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local a1
Sectorului 1 precum şi realizarea de lucrări de reglementare c1 semnelor de circulaţie in vederea
desfâşun1rii nornrnle a trnficului rntier şi pietonal (parcaje, semnalizare rutier8 oriwntnlă şi
verticnlă, ca lrnatoare de vite2c:\, de avert izare, etc.) cu ăvizul instituţiilor co111pctcntc în domeniu.
Ser vie i ik Adrninistratiei Domeniului Public Sector 1 srn1t destinate sc1tisfaccn i unor nevoi
ale co1T1Lmitf1ţilor locale, contribrnc la nchcZJrea gradului de civilizaţie ş1 confort al 2ccstora şi
grupeazil activitZlţ i ec!ilitar-gospodfaeşt1 şi aqiuni de utilitate ~j int ere::; public local având c:1
obiect:

- construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a
pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;
- amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de
spoii, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;
- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi
tratament;
- organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
- îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea fonnării poleiului şi a gheţii~
- amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a
panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;
- curatarea strazilor, drumurilor, aleilor pietelor si a celorlalte locuri publice;
- curatarea si igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea si amenajarea terenurjlor mlastinoase
din perimetrul localitatilor;
- combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile) grădinile publice şi
spaţiile verzi intravilane;
- executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în
strictă concordanţă cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de
trafic;
- verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în
carosabil şi remedierea operativă a acestora;
- evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinam de execuţia lucrărilor
de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
- amenajarea, întreţirierea şi exploatarea locurilor de parcare;
- afişaje publicjtare pe străzi şi în alte locurj publice, în condiţiile stabilite prin phim1rile de
urbanism şi studiile de circulaţie;
- administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi n panourilor de afişaj şi reclamă;
-dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţi'\ cu necesităţile
con1unila~ilor locale ~i cu Jocurneritci~iile de u1 lJc111i:::;111 aµ10bc1le µul1 iv il legii ,
- amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi , a parcurilor şi grf1dinilor publice,
2 locurilor de joacă pentru copii;
- administrarea şi exploatarea WC-urilor publice;
- sprijinirea şi organizarea de evenimente cu caracter cultural; organizarea de t5rguri şi
expoziţii cu carncter economic, cultural, agro-alirnentar, ce se pot desfaşura în rna 2drnrnistrativteritoric1l8 a Sectornlui l;
- conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent;
- producerea materialului dendrofloricol necesar amenajări( decorării şi înfrumuseţării
zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;
- executmea 1ucr8rilor de întreţinere, rnoderniznre şi menţinere a aspectului est.etic şi
funcţional al reţelelor şi instalaţiilor aferente.
Totodată A.D.P. Sector 1 exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
complectările ulterioare şi de Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodăria localităţilor
urbane şi rurale, cu moclifid1rile şi completă.rile ulterioare.
Art.4 Cheltuielile pentru activităţile desfoşmate de A.D .P. Sector 1 în îndeplinirea
atribuţiilor ce--i revin, se finanţeaz2 de la bugetul local pentru l ucrări1 e efectuate pc dorneni ul
public _

În situtaţia în c2re instituţia nu dispune de personal suficient pentru îndeplinire,1 unor
lucrf1ri sau personalul existent nu m-c pregatirea profes10na!ă neccsar{J pentru irn 1iereu şi
exeCl1tarea c:m umitor sctivitaţi, proceduri etc., se vor putea încheia, in condiţiile legii. co ntn1ctc de
consultanţa sau prestfai servicii cu terţii.

Art.5 A.D.P. Sector 1 are sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1.
relaţii

1.2. Principalele tipuri de
Domeniului Public Sector 1

funcţionale

din cadrul

Administraţiei

Art.6 În relaţiile cu personalul din cadrul A.D.P. Sector 1, precum şi cu persoanele fizice
sau juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un compo1iarnent bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate, respectând prevederile Legii nr. 477/2004 - Codul de conduită etică
al personalului contractual, precum şi prevederile Codului de conduită etică al A.D.P. Sector 1.
Art.7 Salaiiaţii A.D.P. Sector 1 au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:
l)întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
2) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
3)fomrnlarea unor sesizări sau plangeri calomnioase.
Art.8 Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă
astfel:
A. Relaţii de autoritate ierarhice:
1) subordonarea Directornlui General faţă de Consiliul Local Sector 1;
2) subordonarea, Directorului General Adjunct, Directorului Adjunct, Directorului Economic,
Directorului Economic Adjunct, Directorul Spatii Verzi, ~efilor de servicii, şefilor de birouri,
compartimentelor, faţă de Directorul General;
3) subordonarea personalului de execuţie faţă ele Directorul General, Directorul General Adjunct,
Directorul Adjunct, Directorul Economic, Directorul Economic Adjunct, Directorul Spatii Verzi,
Şefii de Serviciu şi Şefii de Birouri, după caz.
B. Relaţii de cooperare:
1) se stabilesc între compartimentele clin structura organizatorică a A.D.P. Sector 1 sau între
acestea şi compartimentele corespondente clin cc1drul unitJţilor subordonate Consiliului Local al
Secton1lui 1;
2) se stabilesc între compartimentele clin structura orgc:rnizatorică a A.D.P. Sector l şi
compartimente similare din cadrul Pri1rn1riei Sectorului l.

PARTEA a 11-a
ORGANIZAREA A.D.P. SECTOR 1
2.1. Structura

Organizatorică

Art.9 Directorul

General

a Compartimentelor din cadrul A.D.P. Sector 1

coordonează

următoarea structură organizatorică

direct sau potrivit

:

În subordinea DIRECTORULUI GENERAL:
DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT
a
DIRECTORUL ECONOMIC
0

111

11

;,,
g
111

DIRECTORUL RESURSE UlVIANE- .HJRIDICE
DIRECTOR ADJUNCT
DIRECTOR SPAŢII VERZI
COIVIPARTll\IENTlJL A UDIT INTERN
BIROUL ACHIZITII PUBLICE

delegării

de

competenţe,

şefii de servicii /birouri şi compartimente vizează pentru confom1itate facturile furnizorilor de
bunuri, servicii sau lucrări, livrate/prestate în cadrul seviciilor/birourilor/compaiiimentelor pe
care le conduc şi totodată vizează pentru conformitate şi oportunitate toate documentele emise de
compmiirnentele din subordine care implică angajarea de cheltuieli.
Art.15 Directorul General, Directorul General Adjunct~ Directorul Spatii Verzi, Directorul
Adjunct, Directorul Resurse Umane-Juridic, Directorul Economic, Directorului Economic
Adjunct, Şefii de Servicii, Birouri şi Compmiimente răspund direct de :

1) actualizarea

fişelor de post precum şi de întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate;

2) evaluarea anuală pennanentă a personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii
profesionale;
3) asigurarea cunoaşterii şi aplicarii de către personalul angajat a actelor normative de referinţă în
domeniul specific de activitate;
4) întocmirea referatelor de necesitate, a notelor de fundamentare în vederea asigurării resurselor
materiale şi umane necesare desfăşurarii activităţii;
5)întocmirea şi transmiterea către compaiiimentele de specialitate a necesarului de cheltuieli
specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de
cheltuieli al anului respectiv;
6) întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar
către/de la alte servicii, birouri;
7) planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din st1bordine;
8) întocmirea propunerilor privind participarea angajaţilor din subordine la cursurile de
perfecţionare profesională;

9) pastrarea în bune condiţii a acte1or, documentelor cu care operează ;
10) respectarea normelor legale privind confidenţialitatec1 şi secretul de serviciu în legătură cu
faptele, documentele şi info1111aţiile de care ia cunoştiinţ21 personalul în exercitarea atribuţiilor
funcţiei

;

11) stabilirea sarcinilor, atribuţiilor, responsabilităţilor pentru personalul din subordine;
12) asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru şi zisigurarea cunoaşterii normelor ele
protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor de catre salariaţii din subordine.
Art.16 Normele de conduită profesională a personalului angajat sunt reglementate de Legea
nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită al personalului contn1ctual din instituţii1e publice de
Codul de conduită a A.D.P. Sector 1precum şi de celelalte reglernent[u-i }egale şi sunt obligatorii
pentru toţi nngajaţii precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie în cadrul A.D.P.
Sector 1.

PARTEA a III-a
CONDUCEREA A.D.P. SECTOR 1
3.1.Atribuţii

Art.17
Condiţii

ale personalului de conducere al A.D.P. SECTOR 1

DIRECTORUL GENERAL

pentru ocuparea postuhii: studii universitare de 1icenţfl absolvire cu clip!orns, respectiv
::;tudii supei-ioc1re de lungă durat[1, absolvite cu diplorn[t de
sau echivalent:\.
Art.18D 1rectornl General asigură conclt1cerea executi v::i a A. D .P . Sector 1 şi rflspunde de
bun:1 funcţionare 2 institu[iei ~ide îndeplinire.a c1t1ibuţiilc)r cc: îi ·cvin .
Art.19Directorul Ciencrnl se subordunectât Ccrn::;iliuh.11 l_.ocal Sector l , potrivit liniei
ierarhice stabili te în orgamgn:in1ă. /\ce:::ta va transforma
şi strategii le stnbilite ele

autorităţile administraţiei

publice ierarhic superioare în sarcini de lucru şi se va asigura ca acestea
fie îndeplinite intr-o manieră care să pennită atingerea obiectivelor generale stabilite şi
transpunerea lor în obiective specifice, prin C\ 1 Lthorarea la nivel de servicii ~1 birouri.
Art.20 Exercită funcţia de ord1rn;Jtor t1...:rţ i:1r de: lTCdilc. s1tuc1tic in c~1rc utili1cu:d1 creditele
bugetare ce i-au fost reparti1„Ite numai p1...~11tru reali zmca :~arc1nilor in~tiluţici. potrivit prevederilor
din bugetele aprobate şi în condiţiile stnbilitc prin dispoziţiile legale.
Art.21 În calitate de ordonator de credite, Directorul General răspunde de:
1) daborarcn şi ftmdanle111arc„1 pn>i1...:clului de buget ,tl uniUiţii :
2) unnfirîrca modului de rca!Jz,1rc :1 vcniturik>r:
3) ang.:ijaren, lichidarea <;:i onl()rnm\mca chcltuidilm în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat;
4) integritatea bunurilor Jflatc în proprietatc,1 sau 1·n ad1111rnstrnrea institu1iei pc care o conduce:
5) organu:are;1 şj ţinerea la zi :i cont:ibilit~t\Îi '?Î prc1.cntar~a la l~nnen a situaiiilor 11nanci;:ire
asupra situaţiei patrirnoniului af1at în ml111i11istrarc ~ia execuţiei hugdare;
6) organizarea sistemului de monitorizare a progrnrnultt1 de achi~i\ii publice şi a prograrnului de
investiţii publice;
7) legal itatca. con forrnitatea şi oportun itat ca tuturur actelor juridice încheiate cu terţii;
8) orwmi;;:area şi tincr"'.:J la zi a cvtdcn\ci p:1Lrin1oniului, confr)rm prcvl:derilor legale;
Art.22 Directorul General îndeplineşte în i.:undt!i1k: legii~ urmf1lPt1rele atribuţii :
1) l·u11drnncntează şi propurlt' pLuwl de venituri şi chcltrndi pentru administnl!"ea, prott;_1arca,
întn..:\Î1H::rca. conservarea 01 \.;dori[ic.:-1,-ea eficientă a p:itnrnoniului pc care îl supU!1l: spre apnibarc
ordonatorului principal de credite;
2}aprnh:i toutc coniraL·tclc i1wh...::1:1t1.· tk 111~~1 i tu tic cu terţii;
J) t.·1i nrdo110~1 1~-1 nct1vit;tll:~1 privim! ,1udi1ul 1rncrn şi crn1trolul fin~a1<.:1:1r prcvt:ntiv;
-i)d1::-ptmc initicrc1 1m1c:e-'duril< 1 r ck :1 <.:l111.q1l: publi,-:1 pentrn ~1l·h 1'.IJţin1wrea de 1ucrăn, bunuri
materiale şi scrv i1.:îi, Clrnkirrn prn'L'Lk ril m k ,!2,lic:
S)verifică si raspunde prntrn modul de 11t·g-1rnzare a licitaţiilor publice pentru achizi(itlnarea de
lucr.tri, bunuri şi servicii_ ccn1 fnrn1 prevc( kri k,r legale, a dispuzi 11ii or Prirnttrului şi a H cităriirilor
Consiliului Local;
6) verifică modul de întrebuinţare a fundurilor băneşti, a materiilor prime, a materialelor şi a
t11turor val ori! or băneşti;
7)coordonează , îndrumt1 şi controlec1zf1 mtreaga activitate a unităţii din punct de vedere legal,
tehnic şi Dt"t'.,t1117.atoric;
8) emite dr:-;puziţii de reCl1per2:re a pagubelor aduse unităţii în baza informărilor transmise de
pcrsun~ilul din suhurdinc:
9)a~iguni n.::a li1~arca lucrfirilor de 111vestiţii prin doture,1 cu rnijln~1cc!e fixe Ltparalur{1, mijloace de
transport, etc.). Ik'.ccsare realiziir1i ubîectivelor, conform ~1probiirilor ~111uc1le date de.: către
Consiliul Local al Sectorului l;
10) fumbmcntcu1-.;1 şi propurhi proi1...:.._·1ul ,k 1)r!_!,t1n irr;1 rnt1, stnt d"--' func\i1. regulament de orga11izmc
şi func(.io11~1re 'ii h.: supu11L: spre apnil1&t:. cnnfonll rcglcn1c11lCirilor kg;ilc:
11) nurnc;;;tc şi clihcre;1z:t din ft11h:ţi'-: pcrs()nu lul u11it:-1ţii. pPtdvit legii:
12) raspunde ele aplicarea legislciţici privind s;1 Ltrî1,~1ren pcrsu11:tlului din unitate în lirni1<1
fondurilor bugetare aprobate;
J3)orga111:,·,l:;uă ;1c1i, ·iwtea de l( i1-rnare şi 11cTi'ccţionme profesionalfl a salariaţilor şi aprobă planul
anual ele pcrkcţ1(.111,:rc profesii 111 :ilfl c.\ sal:ll'Î,q ilnr;
14)modifică atribuţiile, Directoruîui General Aclji1nct, Di1l:1..:tornlui Rc:,ll!'se Uma11e-Jttnd1c,
Directorului Economic, Directorului Ecuno1rnc Adjunct, Dî1,xlonilui Spi!t1i Verzi, l)110,,.:,:l1):Lll
Adjum:t şi ale şefilor de servicii/ birouri si compa rtiment e în functie ele necesit2\ţi;
să

15) în cadrul numărului total de posturi aprobate prin hotărârea Consiliului Local Sector 1, pentru
bmrn funcţionare a instituţiei, Directorul General aprobă numărul de posturi pentru
compartimentele din structura oganizatorică, aprobă modificarea raporturilor de serviciu;
16) aprobă Regulamentul de ordine inte1ioară;
17)stabileste politica şi strategia în domeniul calităţii mediului, sanătăţii şi securităţii în muncă
asigurând resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea eficacităţii
Sistemului de Management Calitate/Mediu SR EN ISO 9001 :2008 şi SR EN ISO 14001 :2005;
18)verifică şi raspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii , a nonnelor de securitate şi
sănătate, pază şi stingerea incendiilor, confonn prevederilor legale;
19) aprobă codul de conduită a personalului instituţiei;
20) coordonează direct activitatea Directorului Resurse Umane-Juridic, Compartimentului
Audit Intern, Directorului Economic, Biroului Achiziţii Publice, Directorul Spaţii Verzi,
Director Adjunct, Directorul General Adjunct.
2l)este preşedintele Comitetului de Securitate si Sănătate în munca de la nivelul instituţiei.
Art.23 Îndeplineşte şi alte atiibuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi
însărcinarile date de Consiliului Local al Sectorului 1.
Art.24 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directoml General emite Decizii.
Art.25 Directorul General poate delega prin decizie Directorului General Adjunct,
Directorul Spatii Verzi, Directorului Resurse Umane-Juridic, Directorului Adjunct, Directorului
Economic, Directorului Economic Adjunct, Şefilor de sevicii/birouri si compartimente
competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor legale .
Art.26 Directorul General reprezintă A.D.P. Sector 1 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile
publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie .
Art.27 În perioada în care Directorul General efectuează concediul de odihnă, participă la
cursuri de perfecţionare, se află în deplasare în interes de servicill sau se află în concediu
medical, atribuţii le funcţiei de Director General vor fi preluate: prin decizie, de către persoana cu
funcţie de conducere căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.

Art. 28

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Cond iţi i pentru ocuparea postului: licenţiat al
absol vem ~1] învăţământului post universitar .

învăţământului

universitar de

lungă durată

sau

Directorul General Adiunct are urmatoarcle atributii:

1) coordonează, controlează şi răspunde pentru activitatea desfaşurntă de Serviciul Mecanizare
2) aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi fonnati1lor din subordine
stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune;
3) asigura menţinerea în stare de funcţionare a parcului de transp01i şi mecanizare luând măsuri
pentru efectumea revizjilor curente si tehnice;
4) controleazj şi raspunde pentru modul de utilizare a materiilor prime, a n1ateri3lelor, a
cmnbustibilului, a pieselor de schimb, lubrifianţilor , anvelopelor etc;
5) asigură întocmirea planult1i de aprovizionare anual pentru toate secţiile şi compartim en tele
instituţiei:.

6)

c1sigt.ir{1

efectuarea receptiilur rnntitative

şi

achi :.-".i \i oncile;
7) întocmeşte propuneri zrnuale privind modul de

ca litative a materiilor prin-ie
întreţinere şi

şi J

materialelor

conservzire a patrimoniului ;

7

8) asigură elaborarea programului de pază a obiectivelor şi a bunurilor instituţiei stabilind modul
de efectuare a acestuia precum şi necesarul de amenajari, instalaţii şi mijloace tehnice de psză şi
alannare;
9) asigură dotarea instituţiei cu mijloace şi instalaţii PSI ;
1 O) întocmeşte necesaru] de cheltuieli specifice birourilor şi compartimentelor din subordine
pentrn includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl transmite Directorului
Economic;
11) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de fiecare birou, serviciu sau
compartiment din subordine şi care implică angajarea de cheltuieli;
12) asigură prin birourile şi compartimentele de specialitate, controlul modului de respectare a
prescripţiilor tehnice şi a calităţii lucrărilor executate de terţi, în cazul contractării unor lucrari cu
aceştia;

13) răspunde de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în domeniul său de activitate;
14) verifică şi răspunde de confinnarea calitativă şi cantitativă a situaţiilor de lucrări;
15) controlează din punct de vedere disciplinar personalul din subordine şi propune măsuri
adecvate pentru menţinerea unui climat stimulator şi eficient sub raportul realizării profesionale
şi de disciplină în munca;
16) asigură interimatul funcţiei de Director General şi conduce instituţia în absenţa acestuia;
17) asigură verificarea execuţiei lucrarilor de investiţii, reparaţii şi întretine cu forţe proprii sau
terti;
18) asigură verificarea şi respectarea documentaţiilor de execuţie şi a termenelor contractuale;
19) verifică şi raspunde de confinnarea calitativă şi cantitativă a situaţiilor de lucrări;
20)propune proiecte de investiţii şi planuri de reparaţii Directorului General ~i Biroului Achiziţii
Publice;
21) raspunde de aducerea la îndeplinire a programelor anuale de arnenajfiri, rcamenaji:iri şi
întreţinerea grădinilor publice aprobate;
22) coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din
subordine, defineşte funcţiile, colaborarile, intrarilc şi iesirile specifice sub conducerea
Directorului General, conform prezentului Regulament ;
23) face propuneri şi participă sau deleagă înlocuitor la concursurile organizate pentru ocuparea
posturile vacante din subordine;
24) evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţion[1rii activităţii
profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

Art. 29

DIRECTORUL ECONOlVIIC

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată cu diplona de 1icenta
domeniul economic, financiar -contabil.

în

Directorul Economic are urmatoarele atributii:
1) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de Directorul Economic.
Adjunct şi de activitatea desfăşurată de Compartimentul Administrativ-Aprovizionare;
2) se subordonează direct Directorului Genernl al Administraţiei Dorneniu!ui Public Sector l.
3) asigura organizarea si functionarca in bune conditii a contc1bilitatii 1 clementelor de natura
2ctivelor, datoriilor si capitnlurilor proprii, utilizare,1 si tinerea registrelor contabile, intocmirea
si nrjli1.,nea duc.urncntclor _justificative s1 contabi le pentru toate opcn:1t1unile efectuate,
inrcgistrnre;:i in contabilirnte a acestora in perioada Jn care Se refen1, p,Jstrnrca si nrhivarea
accstors, precum s i reconstituirea docmncntelor pierdute, sustrnse sau distruse;

4) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului

venituri

şi

cheltuieli al

proiectul bugetului de

instituţiei;

5) coordonează întreaga s tructură organizatorică şi funcţională a compai1irnentelor din
su bord inc, defineşte funqi i le. colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea
Directorului General, conform prezentului Regulament;
6) face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din
subordine;
7) arc obliga\i:1 de a stabili sau. dup{1 c11., de ~1 ~1ctualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea
prcn~nlului R.O,F .. alnbu\ii L:xprcsc în fi~cle de post întocmite pentru personalul din subordine,

polri vil f1.mqici şi pregătirii profcsiunalc:
8) evalucazti pcrmunent per-;nnaluI din subordine în scopul perfecţionării activităţii
profesionale, lttflnd m~·1suri opcratîvc. sm1 focjmJ pr(îpuncri conJuccrii~ confi.mn competenţelor;
9) asigurCl cunoaşterea ~j aplicarea Jc c:;)trc per:-sunalul din subordine a actelor 11Lmnative de
refcrinţ[1 în aJ1ninistraţia pnhlidl locală:
I 0)semncazii contractele de achi:,,:1ţic publică;
11 )participă lct şedinţck co1nisi ilor de specialitate, prezentând situaţiile cernte de membrii

acestora;
12)prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabilă a instituţiei, la solicitarea Consiliului
Local al Sectorului 1;
J J)rt1spunde de mot.hil de 'i nd1c1cn:: :1 L·untr·~H.'1l'll· 1· pnv111(I spatiile d111 adrni11istra~iL: închii-iate hi
persoanele fiz.icc /juridicc.(cLtdirî , terenuri af(:n:11lc.J prcuirn ~i c1 modului ck d1:ndarc tt ;1ccstl,r:1.
încasarea la tirnp ~i i'n cuantumul sL1hilit :1 clm1il1ir. ta\dPr i..;i util1t;-1ţil(1L lu[ind 111{1:--;uri
c•pcrntivc: in c:vul r·1lTl.:spc-dr1rii t:lnu1.clor c\rntr,11..:111ak. de ctrn1rarL a ÎlllLTt:sdnr nd1nrnistr;:qiei .~:1
rcntpcr~trc :1 pagul>L:l1li ddusc .icc:st ui,1 ~i tr;111~rnitcrea serviciului juridic pentru a fj soluţionate;
l-4)dnhPrc·a;;,i :?i ;·1sigm~1 mtT1ţ11H.Tcct :-:i~krnului de management calitate/mediu în conformitate
n1 st;1rnbnklc de rcfernl(u SR I-.N [SO li1JOl :~21)08 si SR EN ISO 14001 :2005;
15) nsî,t!-ură erect uarea 1.'. 01Hrnl ului intern la nivelul birourilor şi răspunde de corectitudinea
datelor rnscri,;c 111 orice dnL'U111ent întocmit şi ernis;
16)Dinxtornî [c1..11wn11c ~1n.- l1hliga\i,i <i -:1)lt1\1u1il'Ze în tcnn.:nul legal ş1 111 limHa
C11n)pdc11ţelor CL' ii t\.;vi11 p1m p1\,:,/c1111il Rq_;ul:111Wlll de Org,mi1~1rc şi Funcţionare şi alte
s~11\_:i11i. pr1lr1vit dispozi 11ilor l'.t 1HIUcl'rll tn~.t11u\1ei
1

1

ART. 30 DIRECTORUL

EC:ONOMIC ADJUNCT

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de
domeniul econon1i c, financiar -contabil.

lungă durată

cu diploma de licenta în

Atributiilc Dirt:ctonllui Ecouomit Adjun~t:
1) coordonează, controlează şi răspunde pentru activitatea desfăşurntă de Serviciul ContabilitateBuget:
2) ,t~i gur;1 01 gti 11 i ;;:~1n.1a si functiorntrc,1 in bune t:..ind 1tii a cont aht li1ati i . clcrnentclc,r de natur.i
activch,r. datt1rnl1ir :~1 capitalurilor 11 n1prii, utiliz:1n::i ...,j tinerc1.t rq.?:1sl1\.::lnr cn11t:·d)ilc, 111t1>cmirc1 :,;j
utilizarea documentelor justificative si contabile 11,: 11! rn toak· 1)1 1 cr:1t iuni le c tc·l:ll tah.:, 1nrcg1str:tn:•;1
in contabi1itate a acestora in perior1da la care se refcrn, pastrarea si arhivarea acestora, precum s1
reconstituirec1 documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
1) nr.53,rni?.ează coordonează şi asigură elabornrc,1 pro1l:c-1ului de buţ~1..:t penti t1 instituţie:
4) raspuncle ele realitatea creditelor necesare , în vedcr(':1 n.:r11i7ării obi1.'cl ivelor de mvestiţii
ap:nh;1lt: d,: Cosiliul L1h; :il al SL:c·1tll·ului l;
5) 1<1~)pu1ic_k: cîe Îrh..'::dr:11\.:,1 în cl1cl!111clile bugetare c:tprobate, conforiT1 clasificaţiei bugetare;

6) raspunde de raportarea lunară la direcţiile şi serviciile de specialitate, privind modul în care au
fost utilizate creditele bugetare aprobate;
7) raspunde de întocmirea şi transmiterea ordonatorului principal de credjte a raportului
explicativ al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, execuţiilor bugetare anuale şi lunare
potrivit prevederilor legale;
8) raspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9) asigură întocmirea actelor justificative şi a documentelor contabile cu respectarea dispoziţiilor
legale;
10) asigură evidenţierea corectă a rezultatelor economico-financiare;
11) asigură verificarea tuturor operaţiunilor economice avute cu alte instituţii sau societăţi
comerciale;
12) asigură respectarea obligaţiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea şi virarea
acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate,
fonduri speciale, confonn legislaţiei în vigoare;
13)întocmirea corectă şi la termen a documentelor cu privire la plaţile în numerar, controlând
respectarea plafonului de casă aprobat;
14) controlează utilizarea conform dispoziţiilor legale a fondurilor destinate plăţii salariilor şi a
altor drepturi de personal ;
lS)verifică şi semnează actele în baza cărora se fac încasarile şi plăţile contractelelor economice.
documentele pe baza cărora se fac înregistrarile precum şi situaţiile, extrasele, balanţele,
conturile de execuţie bugetară, situaţii financiare, etc;
l6)urmărirea la timp 8 extraselor de cont şi verificarea acestora şi a documentelor însoţitoare;
17) asigură controlul c1supra tuturor documentelor prin care se autorizează efectllarea de
cheltuieli, în general sau clin care derivă direct sau indirect angajamente de plăţi;
18)răspunde de eval uarea şi reevaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi vc1lorificate conform
dispoziţiilor legale;
19) răspunde de aplicarea el ernentelor de salarizare şi întocmire a fişelor de post pentru
personalul din subordine precum si de c1sigmarea disciplinei la locul de munca;

Art.31 DIRECTORUL SPATII VERZI
Condiţii pentrn ocuparea postului: studii universitare de
studii superioare de lung[1 durat[1, absolvite Cll diplomă de

licenţă
licenţă

absolvite cu diplornzi. respectiv
sau echivalentă.

Directorul Soatii Verzi arc 11rnrntoarele atributii:
1) coordoneaz5, contro1ează şi răspunde pentru activitatea desfaşurată de Serviciul Spaţii Verzi
şi Compartimentul Material Dendro-Floricol;
2)aprobă

procedurile, metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciului şi compartimentului
din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care
se dispune;
3) controlează şi raspuncle pentru modul de utilizare a materiilor prime, a rnaterizilelor, a scu lelor
electrice, uneltelor etc ;
4)asigură întocn1irea plan1..1lui de aprovizionare anual pentru serviciul şi compartimentul din
subordin e;
5)asigma efectuarcz1 recepţiilor can titative şi calitative a materiilor prirne ~i a n1c1tcr1alelur
achi1. iţi onatc:
6)1ntocrneşte

propuneri ,imrnlc privind nrnclu1 de

întreţinere şi

conservar e a patrin1oniului:

j()

?)întocmeşte necesarul mijloacelor şi instalaţiilor PSI repartizate serviciu lui şi compm1imentului
din subordine ;
8)întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice serviciului şi compartimentului din subordine
pentru includerea acestora în bugetul de cheltuie1i al anului respectiv şi 11 transmite spre aprobare
Directorului General Adjunct al instituţiei;
9)vizează pen_trn realitate şi oportunitate toate documentele emise de serviciul sau
compartimentul din subordine şi care implică angajarea de cheltuieli;
1O)asigură p1in birourile şi compai1imentele de specialitate, controlul modului de respectare a
prescripţiilor tehnice şi a calităţii lucrărilor executate de terţi, în cazul contractării unor lucrari cu
aceştia;

11) face propuneri şi participă sau deleagă înlocuitor la concursuri le organizate pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante din subordine;
12)verifică şi răspunde de confirmarea calitativă şi cantitativă a situaţiilor de lucrări;
13)controlează din punct de vedere disciplinar personalul din subordine şi propune măsuri
adecvate pentru menţinerea unui climat stimulator şi eficient sub rapo1iul realizării profesionale
şi de disciplină în munca;
14) asigură verificarea execuţiei lucrarilor de investiţii, reparaţii şi întretine cu forţe proprii sau
te1ii;
15) asigură verificarea şi respectarea documentaţiilor ele execuţie şi a termenelor contractuale în
domeniul său de activitate potrivit prevederilor legale şi procedurilor de lucru de la nivelul
Administraţiei Domeniului Public Sector 1;
16)propune proiecte de invest1ţii şi planuri de repam ţii Directorului General şi Biroului Achiziţii
Publice;
17) raspunde de aducerea la îndeplinire a programelor amwle de amenajări , reamenajări şi
întreţinere a spaţiilor verzi aflate în administrarea institu 1i ei:
l 8) coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţionalf1 a cornpmiimentelor din
subordine, defineşte funcţiile, colaborari1e, intrarile şi iesiri1e specifice sub conducerea
Directorului General Adjunct , conforn1 prezentului Regu1ament;
19) evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii
profesionale, luând măsuri operative sau făc5.nd propllneri conducerii, confonn competenţelor;
20) verifică modul de asigllrare a bazei tehnico-materiale pentru compartimentele pe care le
subordonează ;

Art.32 DIRECTORUL RESURSE Ul\1ANE-JUR1DIC
Condiţii pentru ocuparea postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta în c_forneniul Ştiinţe Juridice.

Directorul Resurse Umane-Juridic are urmatoarek atributii
1) coordonează, controlează şi răspunde de c1ctivitatea desfăşurată de Biroul Resurse UmaneSecretariat, Compartimentul Rclatii cu Publicul 1 Imagine Presă şi de activitatea
desfăşurată de Serviciul Juridic.
2) se subordonează direct Directorului Genernl al Administraţiei Domeniului P11blic Sector ! .

3)asigura organizarea si functionarca in bune conditi i 2 documentelor din cadrul serviciilor in
perioada la care se refora, pastrarea si urhîvarea acestora , precum si reconstituirea documentelor
pierdute, sustrase sau distruse;
4) coorcioneazit întreaga structură orga1liLc1t01ic:c"t <ş i h1 11 q i o nală c1 cornpartirnentelor din
subordine, defineşte funcţiile , colaborările, intr5riîc ş1 ieş irile specifice sub conducerea
Directorului Genera] , confonn prezentului Regularr1cnt ;

11

5) face propuneri şi pm1icipă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din
subordine;
6) întocmeşte necesarnl de cheltuieh specifice serviciilor din subordine pentru includerea
acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl transmite spre aprobare Directorului
General al instituţiei;
7) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de serviciile din subordine şi
care implică angajarea de cheltuieli.
8) face propuneri şi par1icipă sau deleagă înlocuitor la concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante din subordine;
9) răspunde de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în domeniul său de activitate.
1O)monitorizeaza implementarea şi evalueaza rezultatele, efectele şi impactul produs de
strategiile, programele si planurile de prevenire a criminalitatii şi coruptiei ;
11) colaboreaza la elaborarea~ dupa caz, a proiectelor actelor normative aflate în sfera de
competenta a compartimentului, intocrneşte puncte de vedere, la solicitarea altor compatiimente
în legatură cu aplicarea strategiei de prevenire a corupţiei.
Art. 33

DIRECTORUL ADJUNCT

Condiţii

pentrn ocuparea postului: licenţiat al
absolvent al învăţământului post universitar.
Directorul Adjunct

1)

:H"e

universitar de

lungă durată

sau

urrnatoarele atributii:

coordonează, controlează şi răspun de

Semnalizare-Rutieră,

învăţământului

pentru

act1V1tatea clesfaşmată

Biroul Control, Inspectie, Avize

şi

Biroul

de Biroul Drumuri,

Parcări

Publice

metodele, tehnicile, programele şi acţiunile birourilor din subordine stabilind totodată
sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune;
3) întocmeşte necesarul mijloacelor şi instalaţiilor PSl repartizate birourilor din subordine ;
4) întocmeşte necesarul de cheltuieli specifice birourilor din subordine pentrn includerea acestora
în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi i'l transmite spre aprobare Directorului General
Adjunct al instituţiei ;
5) vizează pentru realitate ş1 oportunitate toate documentele emise de serviciul sau
compartimentul din subordine şi care implică angajarea de cheltuieli;
6) asigură întocmirea planului de aprovizionare anual pentru birourile din subordine;
7) asigură efectuarea recepţiilor cantitative şi calitative a materiilor prime şi a materialelor
2)

aprobă

atribuţii şi

achiziţionate;

8) întocmeşte propuneri anuale privind modul de întreţinere şi conservare a pat1imoniului ;
9) evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesional e,
luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competanţelor;
10) asigură prin birourile şi compartimentele de specialitate, controlul modului de respectare a
prescripţiilor tehnice şi a calităţ ii lucrărilor executate de terţi, în cazul contnictării unor lucrari cu
aceştia;

11) răspunde de aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în domeniul său de activitate;

12) verifică şi răspunde de confirnrnrea calitativă şi cantitativă a s ituaţiilor de lucrări;
13) controleazi'.i din punct de vedere disciplinar personalul clin subordine ~i propune 1rn1smi
adecvate pentru menţinerea rnrni climat stimulator şi eficient sub raportul re,1lizării profesionale
şi de disciplină în mu11ea;
14) asigură verificarea execuţiei lucrarilor de investiţii, reparaţii ~i întretinc cu forţe proµrii sm1
te11i;
15) asigur:î verificarea şi respecta rea clocurnentc1ţiilor ele execuţie şi a tcnnenclur conln.1Uuctle;

l2

16) vcrifid1 şi raspunde de confirmarea calitativă şi cantitativă a situaţiilor de lucrări;
l 7)propune proiecte de investiţii şi planuri de reparaţii Directorului General şi Biroului Achiziţii
Publice~
18) coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din
subordine;
19) face propuneri şi participă sau deleagă înlocuitor la concursurile organizate pentru ocupare8
posturilor vacante din subordine;

PARTEA a IV-a
ATRlBUTIILE COlVIPARTilvIENTELOR DIN CADRUL A.D.P. SECTOR 1
4.1. Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Resurse Umane
- .Juridic
Art. 34

BIROUL RESURSE lJlVIANE-SECRETARIAT

. \ t 1·il)1l ţii:

1) as i gură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de cornpetenţf1, conform prevederilor
legale, prin co ncurs sau examen şi acordarea drepturilor cuvenite personalului instituţiei:
2) orgDnizează conform legislaţiei în vigoare concursurile sau examenele pentru ocuparea
posturilor vacante, promovarea angajaţilor din cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de ci.itre
participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
3) analizează propunerile de reorganizare a compartimentelor instituţiei şi pregăteşte
documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consîlitil Local a
org;:mi gram ci instituţiei;
4) pregflte~te documentaţia necesară elabor5rii Regulamentului de Organizare şi Funcţiomire,
Regulamentului de Ordine Interioar5, a Statului de funcţii şi de personal şi al altor documente
necesare bunei funcţionări a instituţiei;
5) ţinc evidenţa fişelor de post şi răspt1nde de corelarea şi actualizarea aces tora cu atribuţiile clin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
6) colaborează cu Directia Economic în vederea întocmirii documentaţiei necesare acordi:lrii
premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;
7) ţine cviuenţa condicilor de prezenţă;
8) transmite şi tine evidenţc1 sc1lariaţilor în Registrul general de evidenţă al salariaţilor la l.T.M.
9) întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;
1O) întocmeşte raportări statistice privind activi lalea de personal din instituţie;
11) colaborează cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministernl Finanţelor Publice pentru
aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;
12) r8spuncle ele asigurarea necesarului ele personal pe foncţii şi spe cialităţi pentru institutie;
13) controlează respectarea disciplinei rnlmcii şi răspunde de orga11izore,1 potrivit prevederilor
legale c.l Corn isiei de Disciplina;
14) întocn1eşte programul mHwl cie perfecţionare profcsiona]J a intregului personal al instituţiei
pri ti ccntnilizarea referr1telor înrocn1i te de cf1tre şefi i de cornpa rtirncnte;
l S) întocme:;;tc clocun1entatia lcgc1t[1 de încadrmea, pron10varcc1, definitivarcJ, c.lctoş2rea sau
incernrca contractului ele rnunci:1 ul pers01rnlului institu 1iei;

16)

ţine evidenţa

concediilor de

odihnă,

a concediilor medicale, a concediilor

iară plată şi

a

sancţiunilor;

17) răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în
competenţa

biroului;

18)asigură evidenţa şi

actualizarea dosarelor de personal ale

salariaţilor instituţiei

în conforn1itate

cu prevederile legale.;
19) eliberează la cerere, adeverinţe p1ivind calitatea de salariat;
20) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin resursele proprii sau prin servicii externe;
21) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă)
precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă;
22) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul institutiei 01i de câte ori sunt
modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate;
23) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie
permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
24) obţine autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă,
înainte de începerea oricarei activităţi, confonn prevederilor legale;
25) asigură şi realizează instrnirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii, pentru
personalul angajat, în conformitate cu dispoziţiile legale;
26) stabileşte prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce revin salariaţilor în domeniul
securităţii şi sănătaţ1i in muncă, corespunzator funcţiilor exercitate;
2 7) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele
de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către
organismele sau laboratoarele abilitate, propune măsuri tehnice şi organintorice de reducere a
acestorn, acolo unde este cazul;
28) elaborează lista cuprinzand dotarea personalului cu echipamente inclivicluale de protecţie şi
de lucru;
29) participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
30) colaburead1 CLL serviciul medical ele medicina muncii, pentru cunoaşterea la z1 a s1tuaţ1e1
îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă, pentru
identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şj propunerea măsurilor de securitate
corespunzătoare;

sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de
securitate a muncii în organizarea şi desfaşurarea proceselor tehnologice la tc)8te locurile de

31) propune

muncă;

32) monitorizeaza starea de sănătate a angajaţilor prin :
- examene medicale la angajarea în muncă;
- examen medical de adaptare;
- control medical periodic;
- examen medical la reluarea activităţii;
33) îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea
profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau clupă afecţiuni cronice;
34) comunică existenţa riscului de fmboln[ivirc profesională către toţi fr1ctorii implicaţi în
procesul muncii.
35) asigură dotarea serviciilor, biromilor şi cornpzirtimentelor cu mijloace şi instalaţii S.U. ş1
buna funcţionme c1 acestora, prin resursele proprii sau prin contracte cu terţii;
36) asigurft in stru irea personalului instituţiei în priv in t2 111odull1i de folosire şi exploatare a
mijloacelor S.U.;
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37) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor,

adaptate naturii

activităţilor şi mărimii instituţiei;

apărare împotriva
incendiilor:
39) informeazJ şi pregateşte preventiv sal,iri,tţi1 cu privire la pericolele la care sunt expuşi,
măsurile de autoprotecţie cc trebuie îndeplinite, mijloacele ele protectie ce trebuie puse la
dispoziţie, obligaţiile ce le revin şi modul de aC\iunc pe timpul situaţiei de urgentă ;
40) asigură prin lucrătorul desemnat, care este şi secretarul Comitetului de securitate şi sănătate
în muncă, întocmirea şi transmiterea trimestrială a Raportului Comitetului de securitate şi
sănătate în muncă către autoritaţile competente) confonn reglementărilor legale;
41) asigură centralizarea şi transmiterea declaruţiilor de interse şi avere completate de către

38) propune spre aprobare, fondurile neccs,ne realizCuii m[1surilor de

angajaţii instituţiei către AN I ;
42) asigură organizarea evaluării personalului instituţiei şi întocmeşte raportul privind evalurea

performanţelor angajaţilor

institutiei ;
43) asigură accesul la informaţiile de interes public confonn reglementărilor Legii nr. 544/2001 )
44) asigură desfăşurarea activităţii de dispecerat şi registratură;
45) asigură înregistrarea în registre speciale a hotărârilor de consiliu local/general, precum şi a
dispoziţiilor de primar comunicate instituţiei;
46) asigură evidenţa, gestiunea şi conservarea arhivei instituţiei şi actualizarea Nomenclatorului
arhivistic;
47) asigură difuzarea actelor adrninistrative;
48) asigură cercetarea în arhiva A.D.P. Sector l şi eliberează, la cerere, copii conforme cu
originalul de pe documentele din arhivă;
49) programează audienţele 1a co nducerea instituţiei şi urmăreşte soluţionarea problemelor
semnalate;
50) asigură respectarea n01111elor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în
legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa personalul serviciului în
exercitarea funcţiei.
Sl)Asigură desfăşurarea activităţii prin:
redirecţionarea petiţiilor greşit înregistrate la A.D. P. Sector 1, către autorităţile sau
instituţiile publice în ale căror atrib1.1ţii intra rezo lvm-ea problemelor senmalate în cereri in termen
legal;
expedierea răspunsului către petiţionar a peţiţiilor înregistrate în cadrul compartimen tului ,
1ngrijindu-se de c1asarca şi arhivarea petiţiilor;
transmite pe bază de opisuri zi lnice coresp ondenţa înregistrată, corespondenţa ret1..1rnaUi,
note de audienţă, note interne;
distribuirea documentelor conforn1 rezoluţiei către compartimentele de specialitate, cu
precizarea termenului de soluţionare în cazul peţiţilor;
distribuirea actelor administa1iivc;
52) execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei;
Art. 35

SERVICIUL JURIDIC

Atributii:

I) repr2zintf1 interesele i\drninistra\ici Doircniului Puhlic Sector
111 faţa instzmţelor
a altor organe de jurisdicţie: a org:rnelor de urmanre penalZ1, a notariatelor precum
şi în raporturile cu persrntnek juridice şi persoanele f1zice, pe baza deleg;:.1ţiei dot~\ ele conducerea

juciecâtoreşti,
instituţiei:

2) pne

cviclcnţa

cauzelor afl2tc pc rolu]

instanţelor judecz-itorcşti

competente;

3) redactează

acţiuni

judecatoreşti,

întocmeste

întâmpinări,

promov ează

c::J.ile ordinare

ş1

extraordinare de atac;
4) răspunde la adrese şi interogatorii,
5) fonrnilează răspunsuri la petiţiile şi memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere;
6) ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlmi]or executorii şi punerea
în executare a acestora;
7) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor
în care Administraţia Domeniului Public Sector 1 este pmie;
8) pmiicipă alături de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;
9) pmiicipă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile şi birourile din cadrnl instituţiei în
probleme de natură juridică contractuală;
10) formulează propuneri in sensul avizării, rezilierii/rezoluţiunii ori modificării contractelor
încheiate între instituţie şi diverse persoane fizice sau juridice;
11) vizează contractele de achiziţii publice împreună cu Biroul Achiziţii Publice şi le certifică din
punct de vedere al ]egalităţii acestora;
12) participă la discuţii preliminare în vederea încheierii contractelor, precum şi la încheierea
oricăror convenţii, protocoale de colaborare etc.;
13) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale şi
încadrarea lor conform legislaţiei;
14) răspunde scrisorilor petiţionarilor şi diferitelor instituţii cu privire la stadiul so luţionării
dosarelor existente în arhivă;
15) certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al A.D.P. Sector 1, a ordinelor şi
instrucţiunilor precum şi a oricaror alte acte cu caracter administrativ, care sunt în legătura cu
atribuţiile si activitatea instituţiei;
16) ce1ii fîcă legali ta ten notelor de fundamentare care stau la baza elaborfai i prmcctelor de
hotărâri ale Consiliul Local Sector 1 în legat ură cu activităţile ce ţin de competenţ2 A. D .P. Sector
1·
J'

17) execută orice 8lte sarcini transmise de Directorul General ai Administraţiei Domeniului
Public Seclur l, în domeniul său de activitate;
18) vizeaz[1 ast1pra legalităţii documentelor producc1loc:11 c de efecte jmidice, încernrc:n raportmilor
ele munc5, alte proiecte de acte cu efect juridic, prect1m şi asupra 1egalit5ţii orid1ror rn[1sm1 care
sunt în măsura să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei , ori să aduci:i atingerea
drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;
19) ţine evidenţa acte lor normative şi asigur[1 aducerea la cunoştiinţa ş1 aplicarea întocmai de
către personalul cu atribuţii în aplicarea acestor prevederi;
20) comunic5 persoanelor interesate copii clupă dispoziţii, regulamente, ordine şi instrucţiuni,
precum şi după orice alte acte cu caracter nom1ativ, care sunt 111 l egatmă cu atribu 1iile ş1
activitatea instituţiei;
21) întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 ş1
proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;
22) execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei;
Art. 36 COMP.\E rJI\IENTUL REL.\']TI CL PUBU(TL, lf\I.\Gli\E Pl<J·.~Â
I) :1:. . i gu r:-1 <1,:i..·1.·:-;ul l,1

lill<11Tnil\1ik: llc i11lL' J\::-; pt1hl1c ,..;01 1l lH.lll lT~kllh:lil.li1I\H

11 1. :~

l-l<~(l()J

.t\ l /ll:1 ul 111\l1lui 1l.:l. p1.: sik:-ul i11:-;tÎtl1I,ic1 :,,l p1..' \ll\...'-ll! ~.,-,,:lu: lil1.!i I ,t! \-Jurn,:ip1ului
111 u,l,ili( 1 1,11,: (l i ,:11 !1 1jl:tl'ltn1c11tul ik: '.'-ij)c1.::;. tli1.1t L' d11î 1.";1dn1I ,q•~lf',1llii111 1.k: ,, pcciJl1i;:l\' ,.il

prrn :1!'1Si\!'•~·J L.1
lh1,: 1.11,

i,l.'1:211

Primarului Sector l:
2) c1sigmfî. desl~:;;urarec1 activH,q1i dl...' 111k,1rnc1re şi 1" daţii cu pt1hl1cut pnn:
inforrn~irecl pub]icfl diJ"t·l.·tfl a p•.:t>t1;111clor, 1mn telefon s:iu prin e-mail;

informarea internă a personalului;
info1111area interinstituţională;
pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate formular de cerere tip a solicitării sau de
reclamaţie administrativă ( confo1111 anexa 2a, 2b din HG nr.123i2002 specificate la art.
14 şi 15 şi a Legii nr. 544/2001).
3) reprezintă instituţia în relaţiile cu mass-media desemnând un pm1ator de cuvant prin decizia
Directorului General;
4) asigură desfăşurarea activităţii prin:
primirea petiţiilor adresate instituţiei ;
urmărirea soluţionă1ii şi redactării în termen legal a răspunsurilor la peţiţiile înregistrate;
fumizarea informaţiilor utile şi îndrumarea celor interesaţi către compartimentele
competente;
convocarea angajaţilor la diferite evenin1ente organizate de către conducere (şedinţe de
lucru, instruiri).
distribuirea documentelor conf01m rezoluţiei către compartimentele de specialitate, cu
precizarea tennenului de soluţionare a peţi \i lur:
urmăreşte răspunsului către petiţionar a pqiţiilor înregistrate în instituţ1ei, îngrijindu-se de
clasarea şi arhivarea petiţiilor;
5) asigură programul minim stabilit de conducerea instituţiei) care va fi afişat la sediul acesteia şi
care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe
săptămână, după programul de funcţionare ;
6) întocmeşte semestrial rap011ul privind uctivitatcJ de soluţionare a petiţi1lor din cadrul
instituţiei conform OGR nr. 27/2002 privind reglem entarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
7) întocmeşte raportul anual de activitate al instituţiei prin centrnl1zc1rea de la fiecare
compartiment a datelor necesare;
8) actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public;
9) asigura irnpreună cu biroul achizjţii publice tn:rnsm1terea lunani d'\tre Serviciul de Strategii de
Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte şi J\11anagemenl Informaţional din mur ul aparatului de
.spcci~tlit~1ti: al Pri1n,1ru!ui Scck,rulu1 l :;; 1 dupd pt1hl1Girc:1 :n S l:.,\P. louk :111t111 1urik' de intc11\1c.
;111t 111\ un k / in vi Li ţi !le de part î ci p,in~. :1 n un\ ur·i le ,ic ,1trihu11 c 1m.:cu 111 şi ;ilic d1H,:u mente cc L1c
()hiL:l.'.lltl public,-1rii în :-,i~krnul \..'kctro111L· (k :1'-·h1/q11 1rnhlk:c !niiirrn;ipilc priv1tu<11·1.~ Li rnntra1.:lclc
de achiziţii pubhce încheiate de către instituţie 1. \Jr l'.t1 11111tLk: d:1t,1 111chcini1 rnntrt1ctulu1. durat.1.
obiectul şi valoarea c1cestuia.
1 O) as1guri1 nccesul persoanei nr (studt..:nţi lor) cirt..~ cfecttil·:1:;j stud11 şi l:ch.:cLm in folos propriu
sau în interes de serviciu , la fondul d~H_:urnent:ir ,.,11c al itutn1 Îli1ţii sau al in:-:tittt\Îc'i publice pe h,11:1
solicitnrii personale, în condiţiile legii (cf. art. 11 ciin Legea 544/2001);
11) urmăreşte modalitatea de soluţionare a petiţiilor în termenul legal confo1111 prevederilor OGR
27/2002, modificată şi completată prin Legea 233/2002;
12) informează Serviciul Imagine şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul Sectorului I al
Municipiului Ducurcşti despre conţinutul articolelor şi al 28 infonnaţ.iilor din mass-media
referitoare la activitatea administraţiei publice centrale şi locale;
13) contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a instituţiei, prin colabo rările realizate
cu pm-tenerii instiltqio1rnli, avfrnd la hazj ~,L_: lnmhul de 111k1rrn;q11.
14) asigură diful:ll\. '.~\ comunicatelor şi 111hmn t1nlor tic pi-1_::,:1. ~ngw1i1:1i'1.;, 1 ele c1i11!1_Tinţe de presă,
interviuri sau briefinguri, periodic sau c!e fic,_-:\re ii.1Lt l::1 11d ;:l·I I v1Llk;1 insl 1l 11! 1L·i prezintă un
interes public imediat; 111 acest sens, crceaz{l cadrtil organizatoric pentru conferinţe de pres5 sm1
interviuri sus\i nutc de dltre conducerea i nsti tuţie i sm.1 pcrson„llul cu funq 11 ele conduu.Tc:
15) inforrnenă conducerea A.D.P .Sector 1 despre con ţinutul Jrticokl1 i r şi al in k,rn1i1i,ii lor clin
rnass-rncuia reietiluarc la activitatea adrnini:_;tra\ie1 publice centrale şi locale;
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16) gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetăţenilor în
activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale ale Sectorului 1;
17) elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale specifice activităţii pe care o desfăşoară;
18) asigură publicitatea şi afişarea codului de conduită al funcţionarilor şi al personalului
contractual la sediul instituţiei ;
19) urn1ăreşte noile reglementări legale care apar cu privire la activitatea instituţiei şi implicit a
compartimentului în vederea furnizării infonnaţiilor în conforn1itate cu prevederile legale;
20) emite punct de vedere pentru a fi communicate mass- mediei şi cetătenilor;
21) transmite infornrnţii privind modul de implementare a legislaţiei, răspunsuri la petiţii ş1
solicitări de informaţii publice conduceri;
22) primeşte: petiţii şi solicitări de infomrnţii de interes public;
23) primeşte răspunsuri , adrese ce urmează a fi expediate prin poştă, copia răspunsurilor la notele
de audienţă, note interne, anual documente destinate arhivării;
24) colaborare privind activitatea serviciilor de relaţii cu publicul pentru o cât mai bună
desfăşurare a activităţii;
25) execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei;

4.2.

Atribuţiile

Art. 37

compartimentelor din subordinea Directorului General

COl\!lPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Atributii:

l) activitatea Compc1rtirnentuiui A udit Intern este guvernată de următoarele acte normative:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
2) verificarea şi respectarea 11onnelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică
şi iniţierea măsurilor cmecti ve necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
3)asigurnrea activi tă ţii de aucli t pentru toate compartimentele din cadrul A.D.P. Sector l;
4) elaborarea Planului anual de audit public intern şi Planul prognoză pe 3-5 ani şi elaborarea
Progrnmului de asigurare şi îmbunăttlţire a ca1ităţ11;
5) elaborarea Raportului anual al activi tăţii de auclit public intern care se transmite la Sectorul 1
al Municipiului Bucureşti:
6) efectuarea ac ti vit[1ţi de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar
şi control ale A.D.P. Sector 1 dacă sunt transparente şi sunt conforme cu norrn.ele de legalitate,
regularitate, econo1mcitate, eficienţa şi eficacitate;
7) exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul A.D.P. Sector l cu privire la fonnarea şi
utilizarea fondurilor publice, precum şi la mlministrarea patrimoniului public ;
8) efectuarea de misiuni ad-hoc, la cererea conducătorului entităţii publice;
9) auditează, cel puţin o dată la 3 ani şi fără a se limita la acestea, un11ătoarele :
a)- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de plată,
inclusiv din fondurile comunitcire;
b) - plăţile asumote prin Dngajarnentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c)- vânzarea, gajarea, conces ionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului
sem unitflţilor r.1drninistrativ-teritoriale;
d)- conc esionarea s,:1u 11:chirierer1 de bunuri clin domeniul public al statuh1i sau al unit,\ţ i lor
administrntiv-tcrit ori a]e;
e)- cons li luired venituri lo.- publice, respectiv modul ele autorj 7,i'lre şi srahil i re a titluri 1or de
crcsnţă şi facilitf1ţi1or acorcizitc la încasarea c1cestora ;
f) - Z1.locarea crechtelor hugetzire ;

g)- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ;
h)- sistemul de luare a deciziilor ;
i)- sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme ;
j)- sistemele informatice;
10) numirea/destituirea auditorilor din cadrul Compartimentului Audit Intern din cadrul A.D.P.
Sector l se face conform reglementărilor în vigoare.
11) raportarea imediată Directorului General al A.D.P. Sector 1 sau structurii de control abilitate
în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;
12) desfăşurarea de misiuni de consiliere aprobate de Directorul General alA.D.P. Sector 1,
numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu
îndatoririle auditorilor interni.
13)inforrnarea imediată a conducerii A.D.P. Sector 1 asupra oricăror situaţii care ar putea s:1
afecteze independenţa şi obiectivittea auditorilor interni;
14) în scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni atunci când
misiunile de asigurare sunt realizate în um1a unei misiuni de consiliere, Directorul General
solicită Sectorului l al Municipiului Bucureşti desemnarea de auditori şi supervizori diferiţi
pentru efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere.
15) informarea structurii de audit a Sectorului 1 al Municipiului Bucureştidespre recomandările
neînsusite de către Directornl General al A.D.P. Sector 1 şi de către conducătorii entităţilor
aL1ditate, precum şi despre consecinţele neirnplementării acestora, însoţite de documentaţia
relevantă, în termen de 1O zile de la încheierea trimestrului;
16) transmiterea periodic a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitaţiile
sale de audit la cererea structurii de audita Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;
17)urrnflrirea stadiului implementării recomandărilor formulate 111 urma misiunilor efectuate şi
informarea Directorul General al A.D.P. Sector î despre rec01mmdări1e neînsusite de către
structurile auditate, precum şi despre consecinţele neimplementani acestora, însoţite de
documentaţia relevantă;

Art. 38

BIROULACJHZITII PUBLICE

Atribuţii:

l) Întocmeşte Progranrnl Anual al Achiziţilor Publice pe baza propunerilor fkutc de către
direcţii le şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate
2) elaborează proiectul şi raportul anual ele achiziţii publice;
3) elaboreaza strategia anuala de Achizitii Publice
4) primirea şi analizarea referatelor de necesitate~
5) primirea şi analizarea caietelor de sarcini
6) primirea şi analizarea listelor cu cantitati de 1ucrari
7) verifica, impreuna cu celelalte compariimente de specialitate, existenta fondurilor alocate
in buget pentru fiecare achizitie in pmie;
8) alegerea procedurii de achizitie publica
9) întocmeşte, în regie proprie sau prin intermediul unor societăţi comerciD.le de profil,
documentaţia de atribuire (proiectele de execuţie, caietele de sarcini, docurncntaţia
descriptivă, etc) a contractelor ele achiziţie publică
O) srnbileste prin nota jl1Stificc1tiva crileriile de cal iii care si selectie a ofertantilor, precum s1
criteriile de atribuire
l l) elaborarea, inaintarea spre sem.nare şi punerea la clispoziţi2 potenţialilor ofertanţi a
documcnt2.ţiilor ele atribuire/fiselor de date
2) mmsmitcrcn ~;; pre publicnrc în SEl\P (\vvvw.e liciw.tie.ro)
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13) transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
14) pmiiciparea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
15) primirea şi soluţionarea solicitărilor de clari fi care la documentaţia de atribuire;
16) primirea ofertelor;
17) participarea la evaluarea ofertelor, impreuna cu membrii comisiei de evaluare,
18) pa1iicipa la deschiderea ofertelor;
19) patiiciparea si redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de
achiziţii publice, impreuna cu comisiile de evaluare,
20) primirea şi înaintarea, daca este cazul, în vederea soluţionării si redactarea actului prin
care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
21) intocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei pubhce;
22) întocmeşte rapoarte privind achiziţiile publice;
23) fundamenteaza, impreuna cu celelalte departamente de specialitate, procedurile interne de
lucru in domeniul achizitiilor publice; in special a celor exceptate de la Legea nr 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare.
24) verifică împreună cu Serviciul Juridic documentaţiile şi propune organizarea procedurilor
de achiziţie publică;
25) )execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, jn limitele legale, a domeniului
de activitate (achizitii publice) si a capacitatllor profesionale ale angajatilor;
26) Activitatea Biroului este sprijinită de celelalte direcţii/servicii/birouri/compartimente ale
autorităţii contractante în funcţie de specificul şi complexitaten obiectului achiziţiei în
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a prevederilor
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la referitoare la atribuirea contractu lni de achiziţie publică/ acordul cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi cu oricare alte acte relevante în
domeniu;
27) Aduce la îndeplinire atribuţiile şi sarcinile stabili te de către conducere.

4.3.

Atribuţiile

Art. 38

compartimentelor din subordinea Directorului Adjunct.

BIROUL CONTROL, INSPECTIE. A VIZE

Atributii :
1) Intocmeşte şi verifică contractele de furnizare de utilităţi (energie electrică~ apă-canal, gaze,
termoficare etc.) atât pentru sediul instituţiei cât şi pentru toate spaţiile aflate în administrarea
acesteia;
2) Intocmeşte documentaţiile necesare obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind
consumul energiei electrice, consumului de apa-canal şi gaze;
3) Urmăreşte achitarea în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apă-canal, şi
gaze;
4) Prin personalul său de specialitate participă în calitate de membrii, la monitorizarea şi
controlul activităţii prestatorilor ele servicii, aflaţi în contract cu Adrninistrnţia Domeniului Public
Sector 1, privind lucrarilc de reparaţii la reţeaua stradală sau a celo r de întreţinere a domeniului
public;
5) Recepţionenă lucr ăr ile de c1ducere la starea iniţială a trotuarelor ş i pavajelor afectate de
lucr2'lrile de întervenţie la reţeleie edi litare, lucrări de organizare ele şa ntier , ocupflri dornemu
public cu obiecte pt1b(icit8re, etc., în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 88./1993 şi
H.C.G.M.B. nr. 220/201 8, Legea m. 233/2002 pentru aprobarcn O.C. nr. 27/2002 privind
reglernentarea ac.tiviti.'lţii de soluţionare a pettiilor, Legea nr. 2861:?.006 pentru modificarea si

completarea Legii adm111istc,1tiei publice k1c;de nr. 215/2001, Legea nr. 50/1991 privind
autori1area executarii eons11 uctiilor sj unele 111asuri pc:ntru rc:,1lizare:..i lrn:urnt1..·h)r - rcpuhlic~1ta;
6) Elcctuc;1z[1 p1-cdfH"1 de amplasrncnte perso;ml·lor fizice )Î jm1dicc care ;ni ob\inut ~i indcplinesc
docrnncnt:l{iile prcvJzute de lege pentru ncuparca don1c11iului puhlil: pentru lucr,'ll'i lclrnicoedilitare;
7) Asigur5 cvilk11ţ~1 lucr{irilor de interven\ie în carnsubil pentru remedierea avariilor comunicate
zilnic de 6Hrc cumpartirnentcle de specialitute din G1drul Primtiriei tVlunicipiului Bucureşti sau a
Sectorului 1 Bucureşti, actualizând penrnment baza de date;
8) Emite acorduri de principiu la solic1t.1rL·a cornpaiiimentelor din cadrul Primăriei Sector 1 sau
Primărîei Generale a Municipiuh1i Bucurcst1:
9) Elibcrcl1zCt avize de truseu:
10) /\vizenza proiecte pentru lw.:r;1ri tclmico-cdilitarc:
11) Elibereazf1 acord/aviz de principiu :--ilsau 1'ncl1e1e contracte dupa caz, în vederea ocuparn
donwniului public pentru tCtrguri, expo:litii, ti::rnsl! sezoniere, rulote/autorulote, gherete sau alt tip
de mobilier urban şi alte activităţi cu caracter economic conform procedurilor şi/sau a legislaţiei
în vigoare.
12) El ihcrcaza acord/aviz pentru i'irgani/me de s::mtier, schele. real i1.arc acces auln şi culwd1rea
bordurii oe reclame lumrnoa,:e, conform ccrti lic:ltdor de urbanisrn şi/sau a .iuloriza(iilor de
construire.
13) Elibere,1z,î accird 1·11 V(:lkT~a utili/:-1r11 dimh.'lHUlrn public t :U scnpul calării auto111;..1c<ir~ildur.
l--t.) inchcic nmtradc 'în vcdLTL~~1 ocup:iri1 domeniului public cu scopul ampla~;t1i-îi :--:chdl'lut,
ckpnz1 tnrii nialcri nklo1 de cot ist ructi i, nrg,1ni;~t1ri i de :rnntil.T con f(1!'11l ;1 utonzat ii Jpr tk ul11stn 1i re
s1 ;1 p~111nurilnr r,ublicitrn-c (:nnfrnrn ;JVI/L·lor de ,1mplc1s;!l\~ sau a autori1.c1tiilor de cu11:--;1rrnrc.
15) Colahon.:J/j cu L·rnnp:1n 11 nnit<..O'k :---11111 !:m.: din c~itlrul Prirn{lrici Municipiului Bucureşti ,
[>rnn~1ric:1 Scctt.,nilu1 l im.:1,.•urn ~i ..:u '<ticic t:1\ilc de utilităţi: Apele Române, Electrica, Distrigaz,
RADET Apa Nova, Luxten etc;
16) Verifică inodul ck întrqincre şi lltilizarc a domeniului public administrat de către /\.D .P .
Sector 1, inforn1,u1d ::;cfu! ÎL:1·;1rh1c in ceeu ce priveşte :
a) ţ)GuparL'3 ilegală a dolllcniului public cu tonete, gherete sau alt tip de mobilier 1.1rbm1)
construq1i pn1v1zorii, gar,1_1c. organizări de şantier etc.
b) \Crilic:t ~t;nliul ti/ic ul ltllT.tnlnr de intervenţie pentru remedierea avarii]or ş1
invi..:stiţ1ilor ckrul:11c pc i aza tenl()!"t,il.1 a sectorului;
c) ~,l:Irca in:--:1:1Lqiil(11 de 1lu1rnnat puhlil-;
d) n.::spl:ct;in:a 1cn11L'l1t:·!01 ·~1 u ·111dq1ilor impuse prin ,-\uturi:t~qi,i de Intervenţie şi
Autori1.t1t1a de Construire pentru lucr,irile excculate in dumcniul puhlic, de către operatorii
cme solicită instituţiei predări de amplasament;
e) gn1tlul de uirf1tc:11il· 1dcgr:1d:1rl' ,11 snlului, al zonelor admjnistrate, depozitarea ilegală a
deşeurilor pe domeniul :1dmini~ln11 d--:: .__:;-tlrl: ;'\.D.P . Scct,.>r I:
f) contribuie la verific:u-c:1 :1111c11:1_Jfirii ~1 intrcţinc:rii sp;qîil~lr ver1/.Î locale şi :1 krun1nl~)r de
joacă pentru copii, întocmind note de co11st.tt,1rc \.:u privire la nspcctdc sesizate.
17) Transmite de urgentă Note de Cu11st;it,1re cjtre DirL'.C!Îa Politici Locnk Sector l, cu rclcrirc
la: -deficit.: ntc pe rt'lck subterane, ou1p;11-c:~1 clorncniului public cu di l'critc ninstntl'lii pn1v1/.orii .
organi1:1ri de santtlT, (kpn7.itarea ilc~_,1!;1 a dl.':sl:uril1Jr, în ved~rea aplicării legislaţiei în vig1.1,11e .
18) /\n,tlizenză, v1.,.Tili\.'.:."1 şi solnţi, 1 nL·:vJ :,c:, iz~-l l'ile primite privind administrarea donil'.!liului
public ~1 privat al SCL"l111·11l1ti;
19) RiispurnJe solic11(1rtlor ce ţin de competenţa compartimentului, primite de la cetâţeni sau
institu\ii. 111 tt„Tlll1,.,IWI k.~c1l:
20) Î11tu,·rnc.;tL' r:11,(,;trl.v. 11ote, arwlizc pentru informarea conducerii;

21) Participă alături de persoanele delegate de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti sau Prirnfiria
Municipiului Bucureşti la dezafectarea construcţiilor provizorii amplasate ilegal pe dome111ul
public al sectorului, cu respectarea prevederilor legale ;
22) Întocmeste rapoarte anuale de activitate;
23)-Intocmeste planul de măsuri pentru eficientizarea activităţii:.
24)-Utilizează eficient maşina pusă la dispozitie şi confin11ă foile de parcurs;
25)-Aplică măsurile de tehnica securităţii muncii şi PSI pentru personalu! din compartiment;
26)-Are obligaţia completării şi actualizării, ori de cate ori este necesar, a atribuţiilor individuale
ale personalului din compaiiiment, prin consemnarea în fişa postului, după prealabila aprobare a
conducerii;
27)-Răspunde de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin;
28)-Executa orice alte sarcini trasate de conducerea institutiei, in limitele legale, a domeniului de
activitate şi a capacitătilor profesionale ale angajatilor.

Art. 40

BIROUL DRUMURI-SEMNALIZARE RUTIERA

Atrihutii:

1) asigură prin preluarea de la Sectornl 1 al Municipiului Bucureşti, actualizarea bazei de date
referitoare !8 reteaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local Sector l (denumire,
componenţa, suprafaţa, stare drum);
2) verifică periodic starea drumurilor publice administrate de catre Consiliul Local al Sectorului
l şi gestionate de către ADP S 1, asigurând evidenţa stării tehni ce ~i tipurile de degradare
.(structurale sau de suprafaţa) a acestora, confonn ai1 16 din Ordinul 21 00/2005 --Normativ
pentru întreţinerea şi repararea străzilor indicativ NE 033-05;
3) 'intocmeşte note de constatare privind !Jtarea reţelei stradale, note de fundamentare (memorii
tehnice), referate de necesi tate privind realizarea lucrărilor de întreţinere , reparaţii sau
modernizarea reţelei stradale, inclusiv pentru siguranţa circulaţiei (semnali1.are rutieră verticală şi
orizontal{t) ;
4) elaborează propunerile proiectului de buget, privind întreţinereZ', şi reparaţiile reţe le i stradale,

contribuind ln sta bi 1irea valorii estimative a acestora ( antemasuratori) şi 1a întocmirea planului şi
a programului anual al achiziţiilor publice;
5) colaborează cu cornpartimetele specializate la întocmirea docmnentuţieidescriptive/caietului
de sarcini în vederen demarării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor aprobate de
conducere;
6) întocmeşte planul de reparaţii la reţeaua stradală;
Î) efectuează verificări în teren ca unnare a sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi propune măsuri
de remediere a acestora 111 vederea prevenirii şi limitării accidentelor rntiere;
8) propune programe ele lucrări şi întocmeşte documentaţii tehnice pentru fluidizarea traficului
prin arnph1sarea de indicatoare rutiere, efectuarea de marcaje ~i amenajări speciale în domeniul
circulaţiei rutiere ce vor fi înaintatecomisiei tehnice de cicu]aţie spre aprobare ;
9) coordonet1ză şi verifică activitatea desfăşurata de către firmele specializate în lucrări de
întreţinere şi reparatii la reteaua stradală
cu care ADP Sector 1 are contract, constfmd în
verificarea documcntc:iţiilor, clevi1,elor, etc.;
10) ctsigură evidenţa lucrf1rilor efectuale (înlreţinere ~i repurn~ii relcaua stradală ~i se mnalizare
rutier5) pe contracte, executanţii, stadii fi z ice şj valorice, cantit5ţi pentru lucrftrilc executi:\te în
regie proprie;
11) prin persona]ul de specialitate ;:ii serv iciului şi decizii ole conducerii. panicip;:1 la recepţiJ
lucrurilor cfecnwte la reţec1ua strada]{: prin i11terrncnd1ul terţilor, ele tipul:

-recepţia parţială
-recepţia

L1

tcrmi1),lrl':1 IUCT,ir1 lt)J'

-n.:L·cp\ia final f1 la expîrnn.:a pcrio.1dc1 de garanţie
12) răspunde de cllîtatca lm:rj11lur cl"cctu<tte la reţeaua stradală asigurând urmărirea comportării
în 1irnp :.1 lucr{1rîlDr:
13) int~H.:meştc rapoarte :rnu;ile de activitate pe c,l!T le înaintcaza Biroului Resurse UmaneSecr~tariat in vederea întucmirîi planului anual de <1ct1vitate al i11stituţiei;
14) întocmeşte planul de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
15) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre de consiliu în domeniul de
ae11v1late specific serviciului;
fo)vcrilicarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în
carosabil şi remedierea operativă a acestora.
17) utilizează eficient utilajele şi maşinile puse la dispozitie pentru activităţi curente şi confinnă
terile de p::ircurs;
18) p,irticipJ în comisii desemnate de către conducerea instituţiei la avizarea documenaţiei
tehnico-economice;
19) asigură lucrările de reparaţii pe drumurile publice secundare, prin asfaltarea acestora,
pavarea. nwntnri..:·:1 de borduri. etc.
20) asigura 11rin l<Jr!t.: proprii ~,au prin i11tc1T11cdiul agentilor economici, mentinerea in stare
corc~punz:Ho~ire a ind1cato,1relor rutieri dl.,.'. pl: rcl/ZI administrativ teritoriala a sectorului 1, precum
s 1 11w11tmc,1 de mdi1..:<1tu ~m-~ ruti,:rc nui . l.'.,,11r<1r1r1 1·l·gh.'n11.i 11tarilc r aprobate;
21) executa in regie proprie sau prin int <:.T111L·cliu! finnc!or ,1hilitate, lucrari de marcaje mtiere pe
stra1.1k din sector, co11forrn re glementai i!1)r 111 durneniu;
22) ...:-fcctueaza în regie proprie sau pri11 irnLT!rlLtltul iirmclnr :ib1liL1tc. lucr{JTÎ speciale în
cloml·111ul circulatiei rutiere: lucrări cal111:1toar1..'. dl' \ 1!:.:/,1. d(: :1\·lTl1zarc, 11wnurca de stalpisori
rul1L:ri :1i halustrndc de pn)lccţi(: precum :-:,1 ~ilic ,:kml.'!lil: de. ~)itrnra11f:1 a eircuLlliL'.i :
23) i"ntn1,..•m,:ste :~î ti llt; evidenta / t l n ic;1 ~1 ud1 \-i1;11i lor, lucrări lor biroului ;
2-f} l.'\.i...'U11{1 s1 ,1llc sarcini 1r~m-... mis1.. : de l:()J1tll1l·t.,1ea institu 1iei;
2S) {'<H1struin..'c t rnPckrni:.".:1rc:1.. C\f1l();l{;1r1_\1 :;.J întreţinerea străz i1or , drumurilor, podurilor, a
pas:1.1..:·lor ni! icre . suhtcr:1nc -;;1 ',u pratcru11 c:
26) org~rni;,~in.:a :;, i <iptirnî~1 ,1rc,1 Cl!TL1L1(il:Î rn!il.T,.' şi pieto1ule;
27) î111JcpC1rt~11"i..:~1 i'.:t1pc1. ii ::,i prc1n1;'unt)i 11:1rc<1 tnrrnării polrnilui şi a gheţii prin intermediul firmelor
abilitate;
2 8) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi înt reţinere a străzilor şi c1 drumuri]or, în
strictă concordanţă cu documentaţiile de urbanism, autorizaţiile de construcţie pe baza studiilor
de circulaţie şi de trafic;
1

1

Art. 41

BIROUL PAI<CARI PUBLICE

.\ trihutii:
1) asigmf1 baza de date privind evidenţa Jocurilor ele prcare amenajate şi administrate cie czitre

A.D.P. Sector 1 (locaţii, nurnttr 1ocuri, 1n:m:wea

şi

numerotarea acestora, nivelul ele degradare);

2) asigui-[1 baza de date a locurilor de~ parcare reşcciin ţu ctdn1inistrMc de catrc A.D.P. St;ctcr l şi

închiri;-1te cetc-iţc:nilnr sectorului l:
3) vcritîdi periodic rnodu] de întreţinere :1 locmilnr de pctrcure reşccLnt,1 de pe raza scc:orulu1 l:
,n ia lll8Suri de identificare ;J terem11 .ilor virane di11 sector i nl'îinţrii-e şi
ele noi
de

5) t irL~ill l izeazf1 :1ct I vi tatea de 111 h.mrn.ire a L:1.,'LJ\ cnilor cu privire la documentele necesare pentru
încheierea contr:1L'tclor de înclmicrc a Incurilor de parcare reşedinta ,administrate de catre
A.D.P. Sector 1 ;
6) verifică îndeplinirea condiţ iilor necesare in vederea închirierii locurilor de parcare ;
7) î'ncheie conti.1ctclc de ind1iriere pL:ntru pardrile de reşedinţa existente administrate de A.D.P.
Sector 1 şi înc;,1sc;11.:"1 L.1xL~le r.d.LTentc urniarindachitarea sumelor stabilite prin legislaţia în vigoare
la temienele scadente;
8) întocmestc periodic rapoarte de activitate sau situaţii statistice pe care le prezintă conducerii
institu\iei , sau org,rnelor :1hilitate;
9)ven1ică în teren sesi1j 1·ile cetaţenilor referitoare la locurile de parcare luând măsuri de
~:nlu\icrnarc ~1 ,1ccs1tri~1 :
1O) formuka:;J rt1spu11sun -;csi;;îrilo r prîm1tc;
11) ;Jducc la îndcpli1me prevederile hot[triirilor de consiliu local/ general ce se referă la domeniul
său de activitate ;
12) i'ntocnh-.::;;tc şi depune documc11t~1ţia neccsură avizării amplasamentelor de parcare la Comisia
Tchnic~1 de c.ircuLqie / Administraţî~1 Strazilur din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ;
13) fund~m1c11!ează şi propune pruiecte de hot{1râri de consiliu în domeniul său de activitate;
14) informe;11:\ periodiL· l:crndu1..:crea instituţiei asupra ,tctivităţii llc::.faşurate prnpunCrnd rn:1suri de
îrnbunataţire şi eficientizare a acesteia ;
15) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare;
16) colaborează cu Directia Economica în ceea ce priveşte încasarert i.h.· taxe de p:tt\.:~1rc;
17) execut5 sarcinile trasate de Directorul General Adjunct şi Di1-cL:lnrul Tehnic al 111st ituţiei ;

4.4. Atribuţiile
Adjunct

compartimentelor

din

subordinea

Directorului

General

Art. 42 SERVICIUL i\IFC\;\Jl/,,\l{E
Atrihutii:
l) c J'txtt1c;1:✓.,) peni ru 111 . . 1i I u 1i(:, tL1w,pnn rn ( 1cr în interes propriu, de marfă şi persoane, cu
rn1_jh>t1u.: ;iu\( 1 t.iin \l(l!:11-...' LtU!11·~pcc1:ilc. ,1L1 t\1u!iliL1rc. utilaje 1rntlti!\1nt:ţir1nak etc.);
2) a-..;ih'.ur:'! rn1i!t1;1L.:L'k· (_k 1r:111-.;p11rl :;~1 utrl:t_Jl'k necesare d1:~l~tştir~1r·ii at.:lîvi1:1 1ii Biroul Drumuri
Scmn;il t,,::ir\:·:1- Rut 11.T,1. Sl·1·vil.'i ului S paţ i I V cr/i, precum şi a altor compartimente din cadrul
instituţiei, asigur5 repartizarea operativă a necesmului de utilaje, a mijloacelor de transport

necesare desfăşurării activitftţii institutiei, precum ~1 f(.)]usirea.iuclicioasă a acestora;
3) asigură mentinerea în stare de funcţionare a tuturnr utilajelor şi mijloacelor de trnnsp01i din
dot:.irc şi a 111vL~11uru 1u1 :1cc:)tlff:1;
4) verifo•;i ~i i:rn1 !1rrn t1 cun;;umtn-ilc de carburnn\i , lubrili,11qi. piese de sd 1in1h şi alte materiale
neccsurc bune, clcst:'1'.~ur{tri u ;11..:t ivir ~i\ii ele tn111spurt-mecnni1:11'i..:-;
5) verifică prin sondaj la punctele de lucru şi în domc1mtl public, modul de expluntm.: al
mijloaci..:!1 ,,. de trzmsport şi al ut ilaielor ;
6) coordnnează şi contro l c11.C1 perso1rnlul drn c,1drul L:cimpartirnentelor din suborc!111c ş1
întocmeşte programe ele lucru )i pontaje pentru :1cc:-:i r1nsonnL
7) întocrneşte pL.t11wi ele inspeqii tehnice pci 1ndi;_;('. 1·1. .·\ 1zii tehnice şi rep2r aţi i la u111t5 1i
·,1H:ci:d1./;tlc, pl·111.ni toc1te 11111loaccle de t1·:ll1~:pt ·•rt ~i ulif:111...·le cîin dotarea unitoţii şi l.F1n;11eşte
L:kdu;ir,.:il ace,i ra ln tern1l·11 şi în conl,1rn11LHL: cu sp.__:,_·1f,catiile din cartea lehnică a iiL:~2rni
mijloc auto/utilaj in parte şi pe baza referntelur de necesitate aprobulc de conducere sm1, după
caz, ~·t1 prevederile rnntr,iclek)l înt !i•~1ate;
~n înt ( 1,J11cştc l1CCCSi.m.d ele piese k· --~·him b, ~Cli le, rnaşi ni-trncl te şi accesorii;
11

I

9) asigură verificarea foilor de parcms: întocmire semnare şi aprobare, precum şi verificare8 şi
analiza FAZ-urilor: întocmire, semnare şi aprobare şi întocmeşte şi completează, după caz,
evidenţe şi documente prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau stabilite (solicitate) de către
conducerea instituţiei;
10) asigură dotarea domeniului public cu bănci, garduri protectoare, coşuri de gunoi etc.;
11) ţine evidenţa obiectelor şi bunurilor amplasate pe domeniul public şi verifică periodic starea
tehnică şi aspectativă a acestora în vederea dispunerii măsurilor de remediere sau, după caz, de
înlocuire;
12) întocmeşte rapoarte privind necesarul de obiecte şi bunuri pentru dotarea domeniului public
pe care îl supune spre aprobare conducerii, în vederea demarării procedurilor de achiziţie publică;
13) asigură şi răspunde de folosirea eficientă şi corectă a mijloacelor de transport a utilajelor şi a
agregatelor de mecanizare din dotarea serviciului;
14) întocmeşte documentaţia pentru mijloacele de transport, utilajele şi agregatele care întrunesc
condiţiile de casare;
15) întocmeşte note de fundamentare sau, după caz, referate de necesitate privind completarea
sau reînoirea parcului cu mijloace de transport şi utilaje precum şi pentru piese de schimb şi
accesorii necesare bunei funcţionă1i a mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare;
16) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine;
17) asigură şi răspunde de instruirea întregului personal din subordine pe linie de securitate şi
sănătate în muncă - SSM şi prevenirea şi stingerea incendiilor - PSI;
18) asigură şi răspunde de programarea concediilor de odihnă a salariaţilor din subordine in
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoiie instituţiei de desfăşurare în bune condiţiuni a
activităţii pe tot pc1rcms11l mrnlu1 cslendaristic în curs;
19) asigură evidenţa şi gestioneaza bunurile amplasate pe domeniul public administrate ele către
ADP Sector l şi veri fid1 periodic starea tehnică şi aspectati v[l a acestora în vederea dispunerii
măsurilor de remediere sau, după caz, de înlocuire;
20) pmiicipă la analiza pieţei şi la selectarea ofertelor publice privind achiziţiile publice de
lucrăr i, bunuri materiale si servicii privind domeniul sau de activitate;
21) întocmeşte şi înaintează la A.utmitatea Rutieră Română, dosarul pentru obţinerea licenţei de
transport în interes propriu şi a licenţelor de execuţie pentru autovehicul e;
22) execută orice alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei;
23) recepţionează, monitorizează activitatea prestatorilor de servicii sub contract cu instituţia în
domeniul său de activitate;
24) asigurft obţinerea ce1iificatelor de înmatricuJare a autovehiculelor şi autorizaţiilor ele
1

circulaţie;

25) asigură repararea şi întreţinerea dotărilor amplasate pe domeniul public, întocmind în acest
sens referate/rapoarte de necesitate privind materialele necesare;
26) asigură la cerere în locurile şi la tennenele stabihte de către şefii de servicii şi
compartimente, mijloacele de transport şi utilajele necesare îndeplinirii activităţilor specifice
atribuţiilor funcţionale ale acestora;
27) asigură starea tehnică corespunzătoare şi întocmeşte foi de parcurs pentru autovehirnlele şi
utilajele care ies fo domeniul public şi ţine evidenţa acestora privind activitatea zilnic{! a
prestaţiilor efectuate şi a consumurilor înregistrate raportate 1a ki1ometri parcurşi;
28) cisigură aliment,uen şi verifică consumurile ele carburanţi, lubrifianţi şi accesorii, precum şi a
celorlalte materiale necesare bunei funcţionări a parcului auto.
29) asigurfl efectuarea inspecţiilor şi reviziilor tehnice periodice confonn progn:nnărilor şi
îr:tocrnqtc 1·dcratc/rnpoartc de 11cccsitatc pentru rcpJraţ.ii ca re se 1mpun ,1 ti efecrur1rc
autcvchiculclor şi utilajcJor din dot1:1rc;
30) solicirn Autorităţii Rutiere Ron1f.me (A.R.R.). Jnscneren ADP Sector l în registrul
operatorilor ele transport ru tier.

31) asigura fonnarea profesională în domeniul transporturilor a şoferilor şi a persoanelor care

conduc activitatea de transport rutier.
32) planifică în fiecare an efectuarea controlultii medical al salariaţilor şi examinarea psihologică
a acestora în domeniul siguranţa circulaţiei.
33) asigură condiţiile de conservare şi protejare a mediului.
34) asif:,11.lfă transportul rutie confonn licenţei de execuţie pentru fiecare vehicul.
35) execută alte sarcini trasate de conducerea serviciului sau, după caz, a instituţiei.
36) îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea fom1Mii poleiull1i şi a gheţii;
37) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile
comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;
38) - sprijinirea si organizarea de evenimente cu caracter cultural; organizarea de targuri si
expozitii cu caracter economic, cultural, agro-alimentar, ce se pot desfasurn in raza
administrative-teritoriala a Sectorului 1;

4.5.

Atribuţiile

Art. 43

compartimentelor din subordinea Directorului

Spaţii

Verzi

SERVICIUL SPATII VERZI

,\tribuţii:

verzi administrate ele către A.D . P. Sector l, asigură evidenţa
de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi efectuate în regie proprie sau de către terţi
în cadrul zonelor aflate în administrarea instituţiei;
2) contribuie 1a administrarea ş i întreţinerea spaţiilor verL'.i de pe teritoriul care aparţine
sectorului;
3) participă la aducerea la indeplinire a programelor anuale de amenaJare, reamern1Jare ş1
întreţinere a parcurilor ,gr{1dinillor publice aprobate;
4) asigură buna întreţinere şi conservare a materialuh1i cif~ndrnlngic şi floricol, ocrotit;
5) înlucmeşte şi fnaintează conducerii institlqiei r3portmi1e lunare pri vin el lucrările executc1tc;
6) executăintervenţii pentru lucrări specifice de întreţinere şi conservare a spaţiilor verzi în
functie de sezon;
7) răspunde de modul de uti1izare şi confirrnare a lucr{irilor executate şi a cantitaţilor de
carbmanţi consumate de utilajele folosite;
8) participă împreună cu reprezentanţii serviciilor de specialitate din cadrul A.D.P. Sector l la
recepţia cantitativă si calitativă a materialului dendro-floricol provenit din achiziţii;
9) răspunde de utilizarea la maxim a capacităţilor (utilaje proprii sau închiriate, forţft de muncă,
spaţii sau suprafeţele de lucru, etc) de executarea la timp a lucrărilor , precum şi de calitatea
acestora;
10) întocmeşte propuneri, în limita resurselor firn:mciare privind dotarea cu piese de schimb
pentru mijloace mecanice din dotare, materii prime, materiale;
11) executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi menţin ere a aspectului estetic şi funcţional
al reţelelor şi instalaţiilor aferente.
12) r[1spunde ele confirmarea conform legiilor 8 prestc1ţiilor pe foile de parcurs, bonurile de
transport pentru mijloacele ele transport proprii sau închiric1tc, precum şi la c1utoutiliU1rele cc
deservesc serv icil1L
13) asigură şi r5spunde ele respectmca prevederi lor legale pri vrncl protccţi a mediu lui înconjurZttor
ş i obţinerea avizelor de tflieri , defrişări, şi toalet{1ri arbori pe Domeniul Public al Sectorului 1;
14) lntocmeşte propuneri vizfrnci îrnbunataţirea acti vit5ţi i servicii lor din domeniul sau de
rcspon'.,u bi li tate:
1)

asigură evidenţa spaţiilor

lucrărilor

1

1

15) asigură conservarea şi gestionarea patrimoniului din administrare;

16) participă 1a recepţia lucrnrilor, mo11itorizeaz[1 şi controlează activitaţiile prestatorilor de
servicii care sunt sub relaţii contractuale cu instituţia, în domeniul său de activitate;
17) aplică măsurile de tehnica securitaţii muncii şi PSI pentru personalul din subordine,
18) are ob1igaţia completării şi actualizării, ori de cate ori este necesar, a atribuţiilor individuale
ale lucrătorilor din subordine, prin consemnarea în fişa postului, după prealabila aprobare a
conducerii;
19) întocmeste pontajele pentru personalul din subordine;
20) primeşte, cercetează şi rezolvă 111 tennen reclamaţiile din sfera sa de activitate;
21) participă la asigurarea şi recepţia materialului dendro-flo1icol stabilit de conducerea A.D.P.
Sector 1, în baza necesităţilor de întreţinere si amenajare a spatiilor verzi, prin forţe proprii sau
prin contract cu terţii;
22) participă împreună cu Serviciul îv1ecanizare la întocmirea programului privind asigurarea
mijloacelor de transport şi utilajele necesare ;
23) face propuneri pentru procurarea de utilaje şi maşini noi specifice lucrărilor;
24) participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materialului dendrologic şi floricol produs in
unitaţiile proprii sau provenit din achiziţii publice;
25) face propuneri pentru achiziţionarea de material dendro-floricol şi întocmeşte programul cu
necesarnl anual de material dendrologic pe sortimente de plante, înaintându-l conducerii;
26) exercită controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultură, precum şi a
prescripţiilor tehnice şi caii taţii lucrărilor executate;
27) administrează, protejeazo şi întreţine dotările şi uti1ităţiile necesare des:făşurarii 3ctivitci 1ii1or
specifice;
28) răspunde de soluţionarea la timp n sesizărilor clin sfera sa de activitate ;
29) asigură evidenţa avizelor soiicitate şi eliberate de la PMB referitoare la tăierea ~J
toaletarea/clefri ş are a arbori lor;
30) asigură evidenţa arbori1or ocrotiţi, sau a celor (nou) plantati, precum si a celor tai aţi (specii ,
vârstă etc) precum şi a celor plan toţi în compensare;
31) participă la progrnme privind amenajarea-reamenajarea, întreţinerea tuturor categoriilor ele
spaţii verzi şi a vegetaţiei din perimetru] acestora, in vederea asigurării dezvoltării durnbile el
spaţiilor verzi cu toate instituţiile şi serviciile publice de interes local relevante;
32) asigură serviciul de salnbrizarc -c1ctivitate deratizare- combatere şobolani în parcurile , spatiile
verzi, locurile de joacă pentru copii, locuri de agrement precum şi în alte locuri pnblice rrflatc în
administrarea Consiliului Local al Sectorului l până la achiziţionarea serviciului pl1blic de ci'.\trc
Municipiul Bucuresti, conform dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Genern! al
Municipiului Bucureşti nr. 158/2016.
33) asigură execularea trntamentelor pentru combaterea antropodelor şi rozătoarelor purtătoare de
maladii transmisibile şiisau generntome de disconfort din spaţiile pe care le administrează în
conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015;
34) execută şi alte sarcini trasrnise de Directorul General al A.D.P. Sector1;
35) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de
sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;
36) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea Jacurilor; a ştrandurilor şi a bazelor de odihnf1 şi
tratament;
3 7) îndepJrtarea z?lpe7.i i şi preintâmpinc:irea formJrii polei u1ui şi a ghe1ii;
38) curfJtarea strnzilor, drumurilor, aleilor pietelor şi a celorlalte locuri publice;
39) curăt~rca şi igieni zarea lacurilm , asc11nrea, desecarea şi arne11ajare2. terenurilor mlăştinoa s;
40) cornbr1tere3 insectelor dăunătoare dill zonele ele c1gremcnt, parcurile, grădinile pubhcl: ş1
spaţiile verzi;

4 I) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcuri lor şi grădinilor publice, a
locurilor de joacă pentru copii;
42) administrarea şi exploatarea WC-urilor publice din dotare ;
43) sprijinirea şi organizarea de evenimente cu caracter cultural; organizarea de târguri şi
expoziţii cu specific economic, cultural, agro-alimentar, ce se por desfăsura în raza administrativteritorialc1 a Sectorului 1;

Art.44 Compartimentul Material Dendro-Floricol
Atributii :
1) răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor 1101111ative şi a instrucţiunilor ce vizează
activitatea secţiei;
2) asigură transpunerea în practica a programului de productie dendro-floricola stabilit de
conducerea A.D .P. , în baza necesitatilor de intretinere si amenajare a spatii lor verzi ;
3) raspunde de realizarea programelor anuale de producti e dendro-floricola, atat din punct de
vedere cantitativ, cat şi calitativ~
4) administreaza, exploateaza şi intretine bazele de productie, asigmand conditiil e necesare în
vederea realiznrii sarcinilor rezultate din propunerile de producti c aprobate ;
5) intocmeste propuneri privind programul anual de productie, dcfoicarca acestuia pe sortimente
de plante, inaintandu-l conducerii;
6) transmite programele de productie anuala aprobate, pe sortimente si subunitati de prochictie;
7) verifica şi co1aboreaza cu Serviciul Spatii Verzi, rnportand !zi începutul fiecarei luni urmatoarc
situatia rea1izarilor lunare ;
8) face propuneri pentru procurarea de utilaje si masini noi specifo_ :e lucrarilor;
9) participa la receptia cantitativa şi calitativa a materialului dendrologic si f1oricol produs în
unităţile proprii snu din achiziţii publice;
1O) face propuneri pentru achiziţionarea de material clendro- floricol ;
11) cxecutn lucrari pentru combaterea daunatorilor fondului vegetal cu forte proprii sau

impreunn cu firme specializate ;
12) raspundc ş i asigura, controlul asupra modului de rcspcctmc a telmologiiior de cultura,
precum ~i a prescriptiilor tehnice şi calităţii lucrărilor executate :
13) asigură paza cu firme specializate sau pază proprie, în vederezi conservării şi protejării
patrimoniului propriu, pe baza de grafice lunare şi ntenţioncază conducerea în caz ul unor
deficiente constatate în sistemul de pază;
14) asigura aplicarea masuri1or de tehnica securitatii muncii şi S.U. 111 vederea evitării
accidentelor de muncă sau altor evenimente, c1si.§._,J1.1rf1nd personalul rrnmcitor şi TESA cu
echipamentul şi materialele de protecţia muncii şi cu materinlele nccescire S.U.;
15) face propuneri de promovare, delegare, de testare, prograrnari concedii de odihna, învoiri,
schimbari de locuri de munca, desfaceri de contracte de munca , sanctiuni disciplinare etc., pentru
personalul clin subordine ;
16) raspunclc de intocrnirea fiselor postului pentru salariatii din subo rdin e. in limita
competentelor legale pentru personalul din subordine ;
17) urmareste si se informeaza la zi cu 1egislâtia in vigoare, in vederea 2plicarii corecte a legiloL
nonn;:1tivdor ex istf-•.nte .si ,1 c,..,lor noi ;1p,m 1t f': :
I 8) certi fica ex~1cti tr1teu si realitatea lucrarilor de producti e denc!ro-tlori coL\ cu încaclrc:irea în
consurnmile normate de materii prirne, rnat eriaie, etc. ;
l 9) frtcc parte din cornis i:=i. ele recepţie c1 materiilor prime, rn2teri c1 lc:lor, urH:::ltc:or, etc ,

20) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin

registrntura generală a unităţii cu aproharca obligatorie a conducerii;
21) producerea materialului dendroflori col necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor
verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;
22) organizeaza, sustine şi pmiicipa la simpozioane si expozitii florale, valorificand experienta
acumulata in timp.
23) întocmeste şi inainteaza compartimentelor de specialitate documente şi situatii, în vederea
acordarii drepturi lor de personal, protectia muncii. etc.
24 )întocmeşte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine;
25)confirmă activitatea motouneltelor;
26)eliberează şi semnează bonurile de consum;
27)verifică calitatea materialelor puse 1n operă şi refuză materialele necorespunzătoare;
28)nu permile intrarea în procesul de producţie a materiilor şi materialelor fără forme legale;
29)execută pe faze şi operaţii toate lucrările încredinţate serviciului şi raportează la cererea
conducerii unităţii stadiul de execuţie a lucrărilor;
30)solicită din timp documentaţiile pentrn lucrările ce urmează a se executa trimestrial,
semestrial, anual;
3 l)ia măsuri prin propuneri scrise in cazul abaterilor disciplinare de către personalul muncitor;
32) asigură calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului confonn prevederilor legale;
33) executa lucruri de irigare si tratamente fitosanitare la sere;
34) raspuncle de aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prin coordonarea
beneficiarilor de ajutor social obligaţi să presteze muncă în cadrul unor activitati şi lucrari de
interes local ;
35) execută şi alte sarcini trans1mse de conducere.
36) conservarea, protejarea şi extinderea frmdului vegetal existent;

4.6. Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic
Art. 45 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE
.\1ributii:

1) gestionează şi monitorizează bunurile 1m1teriaj mobile şi imobile, mijloacele fixe şi obiecte de
inventar aflate în administrarea directă a instituţiei şi a altor bunuri materiale aplicând prevederile
legale cu privire la gestionarea şi transferul acestora;
2) emite comenzi catre furnizori pe baza referatelor întocmite de şefii de servicii sau birouri şi
aprobate în mod obligatoriu de conducere;
3) raspunde de veri fi careu periodică a stării de uzură/întreţinere a clădirilor, instalaţiilor tehnicosanitme, electrice ,tennice, de aer condiţionat şi a mobilierului aflat în adrninistrmen şi gestiuneR
instituţiei, contribuind la programele referitoare la întretincrea şi reparaţia acetora;
4) întocmeşte necesarul de materiale ~i ele materii prime pentru realizarea lucrfirilor de întreţinere
şi reparaţii pentru imobilele administrate de cMre A.D.P. Sector 1, şi aprobate a se renliz,1 prin
planul de investiţii;
5) asigură verificarea şi confirmarea facturilor prin care c1u fost achiziţionate bunuri şi servicii ;
6) prin persom1l desemnat, reccptione,1 z?l, sernncaz:1 şi rr1spund e pentru conformitatea bunurilor
achiziţionate cu docurnentele c:ire ie însoţesc:
7)ţ in e evidenţa plarn.irilor imobilelor ciin pcitrnmrniu cu rcspons,1bilitJţi privind modificările ele
spc1ţiu pentru anumite utilitflţi;

8) urmăreşte şi contribuie 1a recepţionarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor ( electrice,
sanitare. termice), de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din
patrimoniu;
9) ţine o evidentă a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe fiecare obiectiv în parte ;
10) întreţine dotările: garaj, clădiri, instalaţii de ridicat, de aer, etc.;
11) organizează şi raspunde de evidenţa, funcţionarea şi utilizarea imobilelor, instalaţiilor
aferente şi obiectelor de inventar administrative ;
12) asigură împreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodică a
imobilelor aflate 111 administrarea instituţiei.;
13) face parte prin persoana desemnată din comisia de recepţie a MF (mijloacelor fixe) şi OI(
obiectelor de inventar) şi participă la punerea în funcţiune a MF;
14)ţine evidenţa 1\llF si Ol pentru salariaţii instituţiei ,conform proceselor verbale ele preclarepn1rnre;
15) răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, materialelor şi rechizitelor de birou,
asigurând distribuirea acestora pe compartimente şi servicii ;
16) recepţionează mărfurile conform documentelor de primire: factură/ aviz de expediţie;
17)răspuncle de aprovizionarea cu resurse materiale necesare desfaşurării activitatii A.D.P.

Sector 1;
18) face propuneri privind asigurarea resurselor materiale şi rechizitelor necesare activităţii
tuturor serviciilor şi birourilor instituţiei, pe baza centralizării referate1or de necesitate întocmite
de către şefii de servicii/birouri şi aprobate de către conducere;
19) verjfidt ca materialele şi rechlzitele propuse spre aprovizionare să nu existe ca stocuri în
magazia centrc1l21 sau la punctele de lucru evitându-se astfel crearea de stocuri fără mişcare;
20)asigu rfl repartizarea materialelor consumabile şi rechizitelor pentrn serviciile şi birourile
către conducere şi a bonurilor de consum: precum ş1
depozitarea şi conservarea echipamentelor, materialelor în condiţii optime.
21)efectue az2\ note intrare recepţie produse;
22).scoate produse din depozit pe baza bonurilor de consum sau bonurilor de transfer;
23)asigură dotarea şi echiparea imobilelor administrate de catre A.D.P. Sector 1 cu mijloace de
prr.vcnin~ )i srine,crf'. rî incendiilor, verificrind perio<lic termenu1 rl.e vnlahilitar.e a aceston-1, în
concordanţ:J cu prevederile legale;
24)asigură distribuirea apei potabile pentru serviciile şi birourile din cadrul instituţiei ;
25)organizează , coordonează şi asigură paza imobilului şi respectarea reglementorilor privind
accesul cet{l(enilor în instituţie şi raspunde de efectuarea amenajarilor instalaţiilor şi mijloacelor
tehnice de pază si alarmări prevazute;
26)organi zează, coordonează şi asigmă efectuarea curaţeniei în spaţii cu destinaţia: birouri, spaţii
comune (sali conferinţe, holuri), în grupurile sanitare, curtea interioara, căile de acces şi pe
spaţiile verzi aferente: inclusiv dezăpezirea;
27) asigur{1 buna funcţionare a centralelor termice din sediul central cât şi la punctele de lucru;
28) c1sigur8 veri fi carea şi confi1111area facturi lor de prestări servicii şi toate facturi le care au ca
scop achiziţionarea de telefoane fixe şi mobile, net, cablu TV, deşeuri str
adale şi menajere, lt1crihi, bunuri şi servicii necesare propriei activităţi;
29) asigură cunoasterea si aplicarea actelor de referinţă în dorneniul evidenţei patrimoniului

institutiei pe baza referatelor aprobate de

institu 1iei ;
30) ţine evidenţa şi rftspuncle de intrari/iesiri ele elemente patrirnoniale în/din patrinrnniul
instituţiei ;
31) an2li1eu?{t sta reJ de uzură a mijloacelor tixe şi c1 obiectelor ele inventar şi L:ce propuneri
privind casarea acestora:
32) asigur[; evide nţa rnişcZtrilor p3trirnoniului instituţiei ;
33) întoc.rncstc n1pom-te <1snpn1 de:cl;1s81·ii ohiecrclor de invcnrnr din p,1:rirnoniu! instituţiei ;

34) co)aborează şi efectuează schimb de infonnaţii în vederea actua li zări i datelor, cu alte
instituţii administrative centrale/locale şi colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încat
în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului;
35)colaborează pem1anent cu depaiiamentele omologate din cadrul instituţiilor şi serviciilor
publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului l ;
36) colaborează cu toate compariirnentele, birourile si serviciile pentru buna desfăşurare a
activi taţilor.
37)asigură păstrarea în bune condiţii a actelor şi documentelor cu care operează , precum şi
securitatea sistemului informatic;
38)colaborează cu toate organele abilitate interne / externe pe linie economico-financiară cu
aprobarea conducerii;
39) raspunde de initierea demersurilor privind dezvoltarea, intretinerea si reparatia insta latiilor
existente şi a celor aferente ce deservesc cladirile aflate in administrarea institutiei precum si de
intocmirea planului de mentenanta.

4. 7. Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic
Adjunct
Art. 46 SERVICHIL CO~TABILil'XlK- BUGET
_\ t rihutii:

1) asigura organizarea si functionarea în bune conditii a contahilitatii, elementelor cie natLirc1
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, utilizarea si tinerea registrelor contabile, intocmirea si
utilizarea documentelor justificative si contabile pentrn toate operatiunile efectuate, inrcgistrarea
in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivorca acestorn, precum si
reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
2) c1siglln1 cnntrnhil operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utili zate,
precum si exactitatea datelor contabile furnizate, inlucrnind note contabile pentru operatiunile
economico-financiare;
3) asigllra evidenta patrimoniului A.D. P _ Sector 1 în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
4) asigura respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune
privind activitatea contabila si normele metodologice emise de Ministerul Fi1rnntelor Publice,
privind întocmirea si utilizarea acestora;
5) urmareste înregistrarea cronologica ş1 sistematica, prelucrarea şi pastrarea docl1mcntelor
contabile;
6) asigura evidenta contabila a:
a) capitalurilor proprii (rezerve, fonduri , rezultatul reportat şi rezultatul
patrimonial al exercitiului);
b) activelor fixe (necorporale, corporale si financiare), activelor fixe în curs de
executie si avansurilor pentru active fixe, respectiv amortizarea activelor fixe , pe categorii şi pe
fiecare obiect de evidenţă;
c) stocurilor, cantitativ şi va]oric pe fiecme gestiune în parle;
d) clienţilor, furnizorilor, debitorilor si creditorilor la vc1loare nominc1Ja, pe
cc1tcgorii, precl1rn şi pe rieccirc persoană fizică sau juridică;
e) conturilor de deco11t2ri cu bugetul stututui, bugetul ]oca] , bugetul asigurnrilor
sociale ck sta t si conturi asimiL1te;
f)pl8ţilor de casă şi D cheltuielilor efective, pc subdiviziunile c[:-1sificaţiei bugetare,
potrivit bugetului aprohst ;

g) veniturilor pe feluri de venituri, după natura sau destinaţia lor, după caz;
7) înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, în registrele de inventar ş1
completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
8) punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar cu magazia centrală;
9) organizarea atât a activităţii de încasări şi plăţi cu nurnernr, cât şi a activităţii de colectare a
taxelor prin casieria instituţiei, cu respectarea prevederilor "Regulamentului operaţiilor de casă",
aprobat prin Decret nr. 209/1976;
10) organizarea activitatii de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică şi înaintarea
propunerilor privind componenţa comisiilor de inventariere, a comisiei centrale de inventariere,
precum si valorificarea inventarierii patiimoniulu1;
11) înregistrarea scoaterii din functiune a irnobilizarilor corporale, necorporale si a obiectelor de
inventar prin casare in unna întocmirii documentatiei in acest sens de catre o comisie numita prin
decizie si în conformitate cu actele normative in vigoare;
12) efectuarea operatiunilor de înregistrare in contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea
catre alte institutii, a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;
13) înregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale aflate in
patrimoniul institutiei conform legislatiei in vigoare;
14) unnărirea lichidării avansurilor spre decontare; a debitelor din chirii, a convorbirilor
telefonice, etc., a penalităţilor de întârziere si virarea acestora conform legislaţiei în vigoare la
buget;
15)întocrnirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice;
16) analizează activitatea economico-financiară pe baz2\ de situaţii finm1cim·e şi stabileşte măsuri
concrete şi eficiente pentru îmbunatăţirea conti nu5 a activităţii economico-financiare;
17) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce ii revin în domeniul financiar-contabil,
stabilite ca urmare a controalelor efectuate de organele în drept;
18) în exercitarea atribuţiilor sale Serviciul Contabilitate-Buget colaborează cu Trezoreria Sector
1, cu celelalte comparlirnente din cadrul instituţiei, cu al te autorităţi şi instituţii precum şi cu
Ministerul Finanţelor Publice;
19) asigura corectarea înregislrarilor eronate în eviden\ele c011lauilc precum şi înlaturarea erorilor
din balanţe şi situaţii financiare;
20) exercită controlul zilnic asupra operaţiilor efectuate din casierie şi asigură încasarea la timp n
creanţelor, lichidarea operaţiilor de plată luând m21surile necesare pentru stabilirea răspunsurilor
atunci cand este cazul;
21) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului sfrn de activitate, dispuse de conducerea
instituţiei sau de Consiliul Local al Sectorului 1;
22) asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului şi răspunde de corectitudinea d21telor
înscrise în orice document întocmit şi emis;
23) elaborează manualul managementului calităţii /mediului (MMC/M) şi asigură menţinerea
sistemului de management calitate/mediu în conformitate cu standardele de referinţa: SR EN ISO
9001 :2008 şi SR EN ISO 14001 :2005 precum şi cu prevederile legii nr. 477/2004;
24) urmăreşte şi monitorizează implementc1ren şi rnenţinerea cerinţelor sistemului de
management calitate/mediu (SMC/M) în toate cornpnrtimentele din cad rul A.D.P. Sector 1, prin
responsabilului desemnat prin decizia Directorului GenerziL
25) întocmeste planul anual de auclit conform ceri nţelor JTlJnualulu1 sistem ului de managen1ent
integrat crrlitate/n1ediu şi asigură efectuarea aucliturilor interne pe:: lini e SJ'v'IC/IvJ 1a nivelul A.D.P.
Sector 1 elaborc1nd 'în acest sens ntpmirtc ele aucli t privind sist ern ul i HlegraL calitate/mediu;
26) panicipf1 Ia aud iturile externe <k supraveghere în vede::rcn efoctu[1rii gradului de menţinere a
sistemului de rnc1n;:igement integrat calitate/mediu realizclt de cjtre oi-ganisirn:l cu competenţe în
c:1ccst sens;

27) asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în domeniul calităţii şi mediului ;
28) planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii şi mediului prin programul

anual de instruire şi instruieşte personalul instituţiei;
29) monitorizează şi evaluează activităţile care pot avea impact asupra mediului în co nformitate
cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care instituţia a subscris:
30) asigură efectuarea Analizei de I\-1anagement conform specificaţiilor din Manualul sistemului
de management integrat de la nivelul instituţiei centralizand datele privind activitaţile care pot
avea impact asupra mediului ;
31) codifică şi introduce în sistemul infom1atic documentele SMC/M (manualul MC/1\11,
procedurile de sistem şi operaţionale etc. - în original) emise la nivelul instituţiei şi le arhivează
MM pe SUJ)011 electronic cât şi pe suport tipărit~
32) colaborează cu toate organele abilitate interne / externe pe hnie economico-financiară cu
aprobarea conducerii.
33) în urma p1irnirii Scrisorii - Cadru emisă de Ministerul de Finanţe; privind contextul
macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectului de buget, colaboreaz[=t cu
compartimentele de specialitate organizate la nivelul instituţiei în legatură cu elaborarea
bugetului local al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 ;
34) primeşte şi centralizează de la compmiimentele de specialitate calculele de fundmnentare a
indicat01ilor econo1nici şi financiâri privind veniturile şi cheltuielile pe baza cărora întocmeste
proiectul de buget pentru anul unn{ltor pe capitole, defalcat pe trimestre şi estimat pe următorii
trei ani, precum şi anexele acestuia;
35) primeşte şi centrnlizcaza propunerile (referate şi note de fundamentare) a cheltuielilor ele
personal, bunmi şi servicii si cheltuieli de investitii ale institutiici, întocmite de compartimentele
ele specialitate, privind necesarul pentru bugetul anului următor în etapele prevazute de lege:
36) întocmeşte lista de investiţii pentru A.D.P. Sector l în baza propuneril or compartimentelor de
specialitate;
37) elaborează şi supune spre aprobarea Directorului General si Consiliului Local al Sectorulrn l
documentaţia pentru proiectul bugetului local al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi
propuneri1e de rectificare sau modificare a c.1ccstuia;
38) înregistreaz[i şi transmite Din~ctiei de trezorerie sector 1, bugetnl local al Administrn 1iei
Domeniului Public Sector l sprobr:it de Consiliul Local Sector 1 precum şi rectificarea ~au
modificm~ea acestuia în sistemul naţional de raportare Forexebug conform O.U .G. nr . 88 /2013
privind adoptarea unor rnf1suri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angsjarnente co11veni1c cu
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normat1vc modificări(O. U.G .nr.40/20 16):
întocmeşte şi prezintă

spre aprobarea Directorului General ~i Consiliului Local J] Sectorului
privind dcschicleri/retrugeri/virari de credite bugetare ;
40) urmăreşte şi asigură pentru fiecare capitol al bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent
informaţii cu privire 1a: credite bugetare disponibile, plăţi efectuate in baza angajamentelor legale
la un moment dat, date necesare întocmirii "situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare
angajate la finele lrimeslrului, situaţie care este parte cornponcntfl din strnctura situaţiei
financiare"trimestriale şi anuale a institu 1iei publice .
41) întocrneste ~i prezintz\ spre aprobarea Directorului General şi Consiliului Local al Sectorului
l contul execuţiei bugetare şi raportarea acesteia, trimestrial şi c1rn1cil şi <1 ,mexelor aferente
situaţiilor tinanciare conform legisiaiiei în vigoare;
42) cmc1 li Ll"'.i77{1 ,1c:tivitc1tea ecnnomico-financiară pc buza de 0itua~ii finnnci~1re şi stabile~te măsuri
concrete şi efic:iemc pentru în1bt1112:itatircu co11tinu[1 a activităţii econo rnico -finunc iaru;
43)organizcazfi ~i conduce evide11ţ;1 ,lil['Ai,1rnentelor hugctare şi legale, raportarea angajamentelor
bl:getare si lcg2le în conforrnitote OMFP nr. l 79 l/2002, avizeaz;S c1nga_jarnentele legale ~i
39)

1

documentaţia

ordonanţările, efectuează

lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei prin intermediul persoanelor
desemnate prin decizia Directorului General;
44)întocmeste deciziile persoanelor cu atribuţii in privinta angajării, iichidării si ordonanţării
creditelor bugetare şi certificarea documentelor care atestă bunmiie livrate, 1ucrarile executate şi
serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată, va certifica facturile fiscale care ii sunt
opozabile, în privinta realităţii, regularităţii si legalităţii.
45) \inc evidenţa şi um1ăreşte decontarile pe articolele bugetare pe subcapitoJe şi capitole
bugetare şi pe surse de finanţare avându-se în vedere ca sursele prevazute în liste reprezintălirnite
maxime ce nu pot fi depaşite, după ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonanţate;
46) răspunde de evidenţa extracontabilă a conturilor specifice veniturilor aferente clasei 8 «
Conturi in afara bilanturilor »A.L.0.P.
47) asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, notelor contabile de cheltuieli şi
plăţi a cheltuielilor de personal, cheltuielilor de bunuri şi sevicii cât şi a cheltuielilor de investiţii
în evidenţa conturilor analitice şi sintetice din clasa 6 « Cheltuieli » şi 7 « Finantare de la buget»;
48) răspunde de întocmirea lunara a fişelor de cont, notelor contabile, şi a fişelor execuţiei
bugetare, distinct, pe structura bugetului aprobat, potrivit legii, pentru conturile din clasele 6 «
Cheltuieli » şi 7 « Finantare de la buget » precum şi de inchiderea conturilor de venituri şi de
stabilirea rezultatelor exerciţiului financiar la finele anului;
49) are obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile
trezorerjei sectorului 1 şi de a sesiza trezoreria 111 legatura cu eventualele erori produse, pentru
efectuarea regularizărilor necesare;
50) întocrneste ordinele de plată şi efectuează viramente catre furnizorii de bunuri, servicii şi
lucrări şi catre bugatul local, pe bază de documente justificative, legale, avizate şi c1probate de cei
în drept;
51) intocrneşte şi prezintă documentele de plată la Trezoreria Sectorului l şi efectuează plăţi din
conturi le deschise către unităţile beneficiare~
52) întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii instituţiei, privind drepturile salariale
cuven1te, calculeaza in<lernnizatide pentru concediile de odihna, concediile medicale si
cornpensatii, în conformitate cu reglementările legale şi răspunde de corectitudinea 1ntocmirii
acestora, preluand de la Biroul Resurse Umane-Secretarial luate duCllmcntele necesare (in forrnnt
electronic si pe suport hartie );
53) asigură efectuarea reţinerilor din salariu pentru salariaţii cu diferite datorii (pensii alimentare,
rate, garanţii ), ordine de plată pentru efectuarea plăţii acestora prccmn şi evidenţa lor;
54) întocmeste ordonanţările de p1ată privind drepturile snlariale;
55) întocmeşte şi transmite lunar pe discheta situaţia privind efectuarea plaţii salariilor, asigură
permanent legătura cu banca în vederea obţinerii cardurilor pentru noii angajnţi, precurn şi a
documentaţiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariaţii proprii;
56) întocmeşte şi transmite periodic şi la tennenele stabilite legal situaţii statistice, raportări şi
declaraţii privind drepturile salariale cuvenite angajaţilor şi orice date statistice cu privire la
numărul de salariaţi şi de cheltuielile cu aceştia pentru Sectorul 1, Adrninistrnţin Financiara sau
pentru alte organe abilitate;
57) întocmeşte şi transmite lunar catre instituţiile abilitate declaraţiile privind contribuţiile la
fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale de stat, asigmarile ajutorului de
şornaj şi irnpozitului;
58) întocmeste si eJiberează adeverinte din c2re sa rezulte plata fondului de asigurari de sanatate,
mmrnrul zilelor de concediu medical la casele de asigurnri ele s,rnatate la care sunt inscrisi
sal2.ri8ti( si acleverinte din care sa rezulte veniturile nete ale s~tlarialilor A.D.P.Stctor l ;
59) întocmeste si eliberează adeverinţe]e privind drepturile sa lari ,1le sc lic1tate de c2trc szdmiaţii
instituţiei pentru diferite necesităţi (medic ele familie, policlinică) spital, împrurrnitmi,
::-·1chiziţionc1ri ele bunuri, compensare caldură);

60) înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor şi depunerea la termenele stabilite legal la
Administraţia Finaciară

a Sectorului 1;

61) completează dosarele personale ale angajaţilor cu actele necesare pentru introducerea în baza

de date, privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului
aferent drepturilor salariale lunare:
62) intocmeste situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru insti tuţie ş1
raportarea acesteia la Sectorul l ;
63) mmăreşte şi verifica garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale
pentru majorarea cuantumuri lor garanţiilor materiale de câte ori este necesar;
64) menţine pem1anent legătura cu CEC Bank în vederea ridicarii extraselor de cont pentru
garanţiile materiale;
65) controlul financiar preventiv propriu al operatiunilor se va exercjta pe baza actelor si/sau
documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre
conducatorii compmiimentelor de specialitate emitente.
66) respecta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea
de control financiar preventiv propriu, asa cum au fost promovate prin dispozitia ordonatornlui
principal de credite;
67) acorda viza de control financiar preventiv propriu constand in verificarea sistematica a
proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, potrivit dispozitiei conducatorului institutiei
din punct de vedere al legalitati i, regulari tati i si incadrarii in limitele si destinatia creditelor
bugetare si de angajament;
68) înregistreaza docurnenlele prin1ite pentru acordarea v1ze1 de control financiar preventiv
proprill in !JR.egistrul pri vinci opcratiunile prezentate la v1za de control financiar preventiv
propriu'';
69) verifică dacă proiectele operaţiunilor sunt însoţite de actele justficative necesare şi de
angajamente bugetare individuale, propunere de efectuare a unei cheltuieli, ordonanţare de plată
după caz;
70) verifică dacă facturile cuprind în mod obligc1toriu : sintagma ' bun de plata ', numele în clar,
data, sernnalura corH.lucalornh.1 1 compartimentu lui de specialitate;
71) efectuează verificarea de fond conform instrucţiunilor specifice fiecarui tip de operaţiune;
72) verifică deconturile de cheltuieli din punct de vedere al legislaţiei documentelor jushficative
anexate la ordinu1 de deplasare, precum şi respectarea termenului de justificare a acestuia, în
funcţie de care se percep penalit21ţi , conform legislaţiei în vigoare;
73) înscrierea documentelor prezentate la vi7:a în Registrul proiectelor de operatiuni;
74) acordă viza prin aplicarea sigiliului personal şi a semnăturii dacă documentele prezentate
corespund cerinţelor CFPP, numai după parcurgerea, respectarea şi îndeplinirea condiţiilor din
listele de verificare specifice operaţiunilor;
75) acordă viza pentru proiectul ele buget al institutiei ,rectificarea sau modificarea acestuia;
76) acordă viza pentru deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;
77) acordă viza pe urmatoarele documente: angajamentele legale din care rezulrn direct sau
indirect obligaţii de plattt, ordonanţari le de plată, operaţiunile de închiriere, transfer, vânzare şi
schimbul bunurilor din patrimoniul instituţijlor publice;
78) acordf1 viza de control financiar preventiv propriu const an el în verificarea sistematică a
proiectelor de operaţiuni care fc1c obiectul acestuia, din punct cie vedere c1l legalităţii, regularităţii
şi încc1Cirării în lin1ite1e şi destinaţia creditelor bugetare ş1 de rmgajarnent;
79) controlul financiar prevenli v propriu al oµersţiunilor se va exercita pe bsza actelor şi/sau
documentelor justificative certiticnte în 1mvrnţc1 real1ti:\.ţ1J, regulantztţ11 s1 kgalit{tţ1i, de cf1tre
conclucatorii compartimentelor de specialitate emitente;
80) asigurft şi răspm1dc de corectitudinea; exrctitatea şi rea1itateD datelor înscrise în Registrul
privind operCtţiunilc prP-zF.nt:1tr: 1:7 vi7::-t <Î<' cnnrrnl 11mrnci:-i r pn-:v<.--;11!iv;

81) emiterea refuzului de viză dacă documentele prezentate nu corespund cerinţelor CFPP;
82) transmiterea refuzului de viză conducatorului instituţiei însoţit de actele justifirntive

semnificative;
83) informare catre Cu1iea ele Conturi şi MFP asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate
pe propria raspundere, însoţită de copia după Decizia de efectuare a operaţiunii şi după motivaţia
refuzului de vizft;
84) verificarea încadrării plaţilor efectuate în prevederile bugetare trimestriale şi anuale;
85) primeste şi verifica facturile furnizorilor;
86) urmăreşte şi verifică derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi prestări servicii,
contractelor de investiţii din punct de vedere financiar pentru activitatea curentă a Adrninistrahei
Domeniului Public Sector l;
87) întocmeste si transmite Sectorului l situatia privind contractele de achizitie publica aflate in
derulare ale Adrninistratiei Domeniului Public Sector 1;
88) constituie, unnăreşte şi restituie garanţia de buna execuţie în condiţiile prevăzute în
contractele derulate;
89) ţine evidenţa şi unnăreşte decontarile pe fiecare contract, în buget pe subcapitole şi capitole
bugetare şi pe surse de finanţare avându-se în vedere ca sursele prevazute în liste reprezintă
limite maxime ce nu pot fi depăsite;
90) asigură colaborarea cu biroul contabilitate în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetare
şi a balanţei analitice prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din
care au fost efectuate;
91) face propuneri pentru realizarea ele cheltuieli bugetare privind întreţinerea şi buna funcţionare
a activităţii birouh1i;
92) elaborea:ca si revizui este Procedurile Operationale specifice activităţii pc cc1re o desfaşoarfl;
93) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce ii revin în domeniul financiar stabilite ca
unnare a controalelor efectuate de organele în drept;
94) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, dispuse de conducerea
instituţiei sau de Sccloru] l ;
95) asigură efectuarea controlului intern la nivelul biroului )Î răspunde de corectitudinea datelor
înscrise Îlî once docurncnt inlocrnil şi emis;
96) asigură pft.strarea în bune condiţii a actelor şi documentelor cu care opereaz8, precun1 şi
securitatea sistemului informatic~

PARTEA a V-a

COIVIITETlJL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN IVllJNCĂ
5.1. Organizarea Comitetului de Securitate si

Sănătate

in

muncă

· Art.47 Cornitetul de securitate şi sănătate in 1mmcă este constituit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003-repllblicatft, a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănfltuţii în muncă
ş i în conforrnitc1te cu Normele metodologice de aplicare n prevederilor Legii nr. 319/2006 în
cadru! Administraţiei Domeniului Public Sector 1.
Art.48 Co mitetul de securitate şi sănăt2te în 1111..mcă este constituil ln scopu1 Je a c1sig11ra
irnphcarea salariaţilor, la elc1borarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei m1mci1.
Art.49 Comitetul de securitate şi să rnitate în 1m1nc ă la nivelul Administraţiei Domeniului
Public Sector l urgani zeazJ şi coordoneazc'l mt1suri le ele protecţi el muncii şi să nătate .
Art.SO Co mponenţa Comitetului de securitzite ~i s:'in8tate în rnuncs se stabileşte prin decizie
a Dircctorult1i general al J\.D.P. Secto r] în conformitate cu prcvec.lerik le.gale.

Art.51 Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilită de către pr eşe dinte şi secretar, cu
consultarea reprezentanţilor lucrăto rilor, şi este transmisă membrilor Comitetul ui de secmitate şi
sănMate în muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de
protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
Art.52 Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii
comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicand locul, data şi ora stabilite.
Art.53 La fiecare întrunire secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie
un proces-verbal care va fi semnat de catre toţi membrii comitetului.
Art.54 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel
putin jurnatate plus unu dintre numărul membrilor săi.
Art.55 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi
din numărul mernbrilorprezenţi. Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa
la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
Art.56 Secretarul Comitetului de secmitate şi sănătate în muncă transmite lnspectoratului
Teritorial de Muncă, în termen de 1O zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal
încheiat.
Art.57 În cazul în care exista divergenţe intre membrii Comitetului de securitate şi sănătate
în muncă, aceştia motivează în scris~ în termen de două zile de la data întrunirii, iar Preşedintele
va decide cu privire la divergenţele apărnte.

5.2.
1)

Atribuţiile

analizează şi

Comitetului de Securitate si

Sănătate

face propuneri privind politica de SSM

şi

in

muncă

planul de prevenire

şi protecţie;

2) urmarcste realizaren planului de prevenire şi protecţie, inclnsi v atocarea n1ijloacelor necesare
realizării

prevederilor lui

şi eficienţa

acestora din punct de vedere al

îmbu1rntăţirii condiţiilor

de

muncă;

introducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luânci în considerare
consecinţele asupra securităţii ~i sănă l aţii lucrătorilor şi face propuneri în acest sens;
4) analizează introducerea de noi tehnologii si alegerea echipamentelor, lunnci in considerare
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si face propuneri in situatia constcltarii
anumitor deficienţe;
5) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă , tinând searna de prezenp grupurilor
sensibile la riscuri specifice;
6) analizează. cererile formulate de lucrători privind condiţiile de rmmcă si modul in care 1ş1
indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
7) urmareşte modul în care se aplică şi se respectă reglementarile legale privind SSM, măsurile
dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitmi;
8) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de nnmcă şi a
imbolnăvirilor profesionale şi îmbunatăţirea condiţiilor de munci1 şi proprme introducerea
acestora în planul de prevenire şi protecţie;
9) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnavirilor profesionale şi
even imentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea m{1surilor dispuse în urma
cercets ri i;
10) cfectueaz[i verificări proprii privind aplicarec1 instrucţiunilor proprii şi a celur de lucru şi face
un raport scris privind constc1t[1rilc facute;
11) clezb'1te n1portul scris , pre?.cntJt Comitetului de securitate şi sfa12tJtc în mu1161 de către
co ncluc1torul in~t itu ţici cel puţin o cb ta µc an. cu privire la s ituaţi a sccurit{1\ii şi sc111f1tatii în
111und1, lJ acţiunile care au fost întreprinse şi la eficien 12 r1cestorn în anul închei;it, precmn Şi
proplmerilc pentru pl,1nul de prevenire şi protecţie cc se va rca1iz8 in ,mul urm,1tur.

3)

analizează

Art.58

Obligaţiile

A.D.P. Sector 1 referitoare la Comitetul de securitate şi sănătate în rnundi:

1) conducerea A.D.P. Sector l trebuie să fumizeze Comitetului de securitate şi sănătate în
muncătoate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poata da avizul în cunoştinţa
de cauză.
2) conducerea A.D.P. Sector 1 trebuie să prezinte, cel puţin o data pe an, Comitetului de
secmitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia secmităţii si sănătatii în
muncă , acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum si
propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator.
3) conducerea A.D.P. Sector l trebuie să transmita raportul prevazut la alin. (1 ), avizat de
membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, in te1111en de 1O zile, Inspectoratului
Teritorial de Muncă.
4) conducerea A.D.P. Sector 1 trebuie să supună analizei Comitetului de securitate şi sănătate în
muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor
de protectie colectivă şi individuală, în vederea selecţionarii echipamentelor optime.
5) conducerea A.D.P. Sector l trebuie sa informeze Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire si protecţie
atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de
prim-ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.
6) conducerea A.D.P. Sector 1 comunică Comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul
său de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina a muncii> serviciului intern sau
extern de prevenire si protecţie , asupra plangerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi
modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile.
7) în cazul în care conducerea A.D.P. Sector 1 nu ia în considerare propunerile Comitetului de
s ecuritate şi sănătate în muncă, trebuie să motiveze decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi
consemnam în procesul-verbal.

PARTEA VI
DISPOZITII FINALE
6.1.Atribuţii

Comune Tuturor Compartimentelor

Art.59 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele ele evaluare a
performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun

spre aprobare Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior.
Art.60 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor de conducere cât şi ale
celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea cal ităţii serviciilor.
Art.61 În desfăşurarea activit{1ţii serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul
A.D.P. Sector 1, vor întreţine relaţii funqionale cu Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Primăria
Municipiului Bucureşti şi alte instituţii ale stc1tului.
Art.62
1) Toţi şefii compmiirnentelor vor stud ia , analiza ş1 propune măsuri pentru creşterea
operativităţ ii şi eficien 1ei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judic io asă
a fişei postului fiedm1i angajat. În acest sens, şefi i de compartirnente :
a) sunt direct răspunzători ele rezolvarea in tenncn lcg~1l, a cererilor, reclmnaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor care se referă la activirntca compartimentului , inforrnnnd conducerea
insti tutiei;

b) colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată
de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului curc-1 coordonează ,
pentrn ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei ;
c) asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi
de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;
d) infom1ează operativ conducerea asupra activităţii desfăşurnte şi propun măsuri de
îmbunătăţire a acesteia;
2) Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea
patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor
materiale;
3) Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefilo r de servicii , birouri
şi coordonatorilor de compartimente: în cauză, împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în
fişele de inventar;
4) Întregul personal are obligaţia de a respecta actele normative privind legjslaţi a munc11 in
vigoare şi Regulamentul Intern.;
5) Întregul personal angajat, răspunde în confonnitate cu Regulamentul Intern pentru respectarea
prevederilor cuprinse în documentele Sistemului de Management C alitate/Mediu aplicabile
postului pe care î1 ocupă ;
6) Respectă ş i aplică sistemul intern de control managerial (SCIM) ;
7) Aplică cerinţele sistemului de protecţie a datelor personale.
Art.63 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor d e serv iciu , inclus e în fi ş a
postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului Intern.
Art.64 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului lor de act iv it ate ş i vo r rasp undc
de aplicarea co rectfl a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementfn-i legisiu ti ve în d omeniu , ş e fii
de servicii, birouri şi coordonatorii de compartimente vor reparti za s a la ri aţilor din subordi ne
s arcinile ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .
Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se con s ideră parte integra nt6 a prezentului
Regul arnentu llli de Organizare şi Funcţionare.
Art.65 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul C omi siei ele di sc i p lin ă.
A 1·t.66 Toţi sal aria ţii A. D. P . Sector 1 au obligaţia de a respecta pr ngrnrn ul d e lucru stabili t
de co nducere .
Art.6 7 C orespondenţa venită în instituţie din partea unor in s tituţii de stat, persoane fiz ice
sau jmidicc , va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură > Dire ct or C encra l > S er viciul ,
Biroul ş i C ompartimentul în cauză .
Art.68 Prezentul regulamen t se va difuza tuturor compartimen te lor , şefii ricestora
asigurând, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din s ubordine.
Art.69 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori
se va impune, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1;
Art.70 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37 din data de 04.02.2019 şi intră în vigoare de la data
comunicării.

