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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului defuncţii 
şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 

Clasa 3008 
categoriile 2, 4, 6 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile 

stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor admini straţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum ş i pentru 

modificarea ş i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşil or locali, întrunit în 

şedinţă extraordinară, astăzi , 13.11.2017; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imob iliar Sector 2,· 

Analizând: 

- Raport de specialitate nr. 61071/26.07.2017 întocmit de Direcţia Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Nota de fundamentare nr. 3315/25.07.2017 întocmită de Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local 

aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine ş i Linişte Publ ică, Apărarea Drepturilor 

Omului şi Relaţii Internaţi onale, precum ş i Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, 
Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de T ineret ş i Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul nr. 39268/2017 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

privind funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale pentru Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 



, - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu 

c~t · s er temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar 
-~ ~ '\ 

1A s ectorului 2 Bucureşti. 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul A.N.F.P. nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare 

pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a 

modalitaţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru 

aprobarea modelului - cadru de stat de funcţii, cu modificătile şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) fit. e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 ( 1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3 ce conţin un număr de 26 pagini ş i fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este de 42 posturi , din 

care 5 posturi de conducere şi 3 7 posturi de execuţie. 

Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 86/2013 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 

2, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2014, îşi încetează 

api icabilitatea. 



rt. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ş i Directorul General al 

Di~ .,, · i Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura 
_j c -v"'~ I ~ d 1 · . h - ~ 

- 1:. rea a m ep mire prezenta otarare. 

Art. 4 ( 1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti. 

(2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la 

sediul Primăriei Sectorului 2. 

PREŞEDINTE DE ŞED NŢĂ, 
BUGHIU IOLANDA LU I NIŢA 

Hotărârea nr. 175 

Bucureşti, 13.11.2017 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA 

NR. 215/2001, REPUBLICATĂ 
SECRETAR, 

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 29 de p agini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de J 3.1 1.2017 cu respectarea prevederi/or art. 47 din 
Legea nr. 2 I 512001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ANEXA NR. I 1ft H.C.L. NR. {l..!;?.~/.!_ 3, / J · .20 ( ţ. 

ORGANIGRAMA 
Dlrectiel Generale pentru Adminbtrarea Palrlmonlulul Imobili•r 

DIRECTOR EXECUTIV 
ADJUNCT ADMINISTRARE 
UNITĂŢI INvĂŢĂMÂNT 

ŞI FOND IMOBILIAR 

COMPARTIMENTIJL 
TEHNIC-INVESTII 

COMPARTIMENTUL 
INVĂTĂMÂNT 

COMPARTIMENTUL FOND 
IMOBILIAR 

BIROUL ACHIZln1 PUBLrCE 
ŞI INFORMA TICĂ 

DffiECTOR EXECUTIV 

16 

DIRECTOR EXECUTIV 
ADJUNCT ECONOMIC 

15 

COMPARTIMENTIJL 
5 

BUGET o 

COMPARTIMENTUL 
o CONTABILITATE, EXECUŢIE o 

BUGETARĂ 
4 

COMPARllMENTUL 
6 

ADMINISTRA TIV 
o 
6 

TOTAL POSTIJRl D.G.A.P.I. 42 
Poshlri de conducere. 5 
Func/li puh/Jce de conducere s 
Personal contractual de conducere o 
Posturi de executle 37 
Func/il publico de execufie 29 
Personal contractual de execufit 8 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA 

VIZAT 
spre neschimbare, 

SECRETAR, 



VIZAT \ 
spre neschimbare, 

SECRETAR, 

,,,.. 
~ .. . ,; , 

; MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

ANEXA NR. 2 la H.C.L. NR. Lf...~/.!'}:_ //. 2lj /+ 
DIRECŢI.A GENERA.J.Â PEN'l1lll ADMINISTllAREA PA TRIMONTULlll fMOBfl.l.AR 

STAT DEFUNCŢI[ 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINSTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILlAR SECTOR 2 

Funcţia publică Funcţia contractu2.li 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Poziţie 

Numele. prenumele/ 
VACA1''T. temporar 
VACANT după caz 

FUNCŢL~ DE >-----~-----~-- - ---< t---- --,------ ----i T, .. pi. 

STRUCTURA DEMNITATE Înaftfoacfionu Oau p.-::~~:~al :~~;:,:~ ~ERVAŢU 
PUBLICĂ public de conducere de cxttuţic de conduc 

director executiv superior S 

o(:J'if:·i('S.;."" __ :~',. ·}·' "?-F-= ·" "''" - ;,.,~L•( ({ .t=:"':c·''7,.''?'~o~iiNI$'tR,Ag(ciNfy~ ţi-~~~;şţ".if9W:î;fio,ifi,~';ă'!i!}i:'t~iib~i":'l,;~' · /c '-,"{,:· -'~c.-';,· _~: -t;:"2";-i(''8;'!"-:,:-i")' ;_ii <·,;'!,YtI·S.,t\i\! 
2. 

director executi v s 
adjunct 

COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTIŢII (6 posturi) 

3. inspector superior s 
4. inspector superior s 
5. inspector superior s 
6. inspcctoc- superior s 
7. inspector superior s 
S. inspector superior s 

COMPARTIMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNT (3 pos"turi) 

9. inspector superior s 

10. inspector superior s 

l i. inspector principal s 
COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR (3 posturi) 

12. inspector superior s 
13. referent Ul superior M 

14. inspec tor [A SSD 

BIROUL ACHIZ!Ţll PUBLICE ŞI INFORMATICĂ (L + 5 posturi) 

15. şef birou s 
16. inspector superior s 
17. inspector supuior s 
18. inspector asistent 

19. inspector asistent 

20. inspector asistent s 



21 

:?J. 

:?S. 

:?G. 
·, .. 

11. 

COMPARTli\!ENT1JL BUGET (5 po.<turi) 

29. 

30. 

31. 

32. 

COM PARTll'r!E1''TUL CONTABfLITATE. EXEC1;7·1E BUCETAR.-is (4 posturi) 

33 

.15. 

36 . 

COMfARTIMENTUL ADMINISTRATIV (6 posturi) 

)7. 

3S. 

J9. 

40. 

41. 

Nr. tobl funcţii publice 

Nr. tot."U funcţii publice de: conducere 

Nr. rota! funcţii publice di.: CXCCU\Îc 

Nr. total funcţ i i coatntch12lc 

Nr. total funcţii conlrJ.ctualc de conducere 

Nr. total functii contractuale de cxccu\Îc 

NR. TOTAL FUNCŢII DIN CADRUL D.C.,'Ll'.I. SECl'OR ! 

BIROUL JURIDiCŞf RESURSE UMANE (I + S postun) 

consilier juridic SU()Crl:Jf 

consilier juridic 

consilier juridic supc:rior 

~pc:r-ior 

EC01"0MlC (I + 15 posturi) 

de"cctor cxccuti„ 
.:1diuner 

34 

5 

29 

8 

o 

8 

n 

inspcetor 

:-cfcn:nt 

i:i.spcc1or 

I I 

III ~urcnor 

lfl principal 

III 

pn:'\Cipal 

;:si.stc::n 

nr superior 

M 

M 

M 

--..... 

VIZAT \ 
spre neschimbare, 

SECRETAR, 

referent 

referent 

r.'\UtlCÎlOf C-:IIÎÎlc.11 

in5njit0f 

'" 
L\ 

I,\ 

PREŞEDINTE DE ŞEDlNŢ Ă, 

~t 

M 

M 

M.G 

M.G 

M.G 

M.G 
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REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

DIRECŢIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA 
PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 

Anexa nr. 3 Ia H.C.L. sector 2 nr. !1-5 I /3 . IJ . 2017 

Prezenta anexă conţine 23 pagini. 

·v1ZAT 
spre ne5chimbare, 

SECRETAR, 
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\ :, 1 DIRECŢIA GENERAL;( PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 
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Regulament de Organizare şi Funcţionare 

CUPRINS 

CAPITOLUL I. 
Dispoziţii generale 

CAPITOLUL II. 
Obiectul ele activitate 

CAPITOLUL III. 
Atribuţiile şi responsabilităţile Directorului Executiv 

CAPITOLUL IV. 
Atribuţiile Structurii Organizatorice 
4.1. Atribu/iile Personalului cu Funcfii de Conducere 
4.2. Administrare Unită/i Învăfământ şi Fond Imobiliar 

4.2. l Compartiment Tehnic-Investiţii 
4.2.2. Compartiment Învăţământ 
4.2.3. Compartiment Fond Imobiliar 
4.2.4. Biroul Achiziţii Publice şi Informatică 

4.3. Biroul Juridic şi Resurse Umane 
4.4. Economic 

4.4.1. Compartimentul Buget 

I 
v,-·-, n, i· --·-

~ ) . 
/. I ( ' 1 ' ·• !•otllb ··• ·, ,_., I' , . , rd •. 

···---~~-.:~-JH„ l'tl!~, 
••• - ••• ··-- I 

4.4.2. Compartimentul Contabilitate, Execuţie Bugetară 
4.4.3. Compartimentul Administrativ 

CAPITOLUL V. Responsabilităţi ale Personalului 

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale 

2 , 
VIZAT 

spre neschimbare, 
SECRETAR, 
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DIRECŢIA GENERA~Ă PEr-:TRU A?MINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 
Regulament de Orgamzare ş1 Funcţionare 
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________________ _ 
"' \lf'f.AT I 

gptr! ll• ~.(; !!iP1h. • , j 
CAPITOLUL [ GEcr;:r: l/\1;: • --........ __ ~---- -----· -

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Dircctia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este un serviciu 
de interes public local care asigură îndeplinirea sarcinilor administrative ce revin Consiliul Local 
Sector 2 cu privire la unitătile de învăţământ preuniversitar de stat de pc raza Sectorului 2, 
inclusiv la imobilele (terenuri şi clădiri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea, la imobilele cu 
destinatie de locuinţe, precum şi la alte imobile date în administrare prin hotărâri ale Consiliului 
Local. 
Art. 2. (1) Directia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu sediul în 
Municipiul Bucureşti Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, se organizează şi functionează ca organ 
de specialitate al administratiei publice locale a Sectorului 2, cu personalitate juridică, aflat sub 
autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

(2) Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este 
finantată integral de la bugetul local, are cont propriu în bancă, ştampilă proprie şi cod 
fi scal: 14783794. 
Art. 3. Structura organizatorică ( organigrama şi numărul de posturi) este în conformitate cu 
Legea nr. 215/200 I privind administra/ia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare şi este aprobată de către Consiliul Local Sector 2 după cum turnează : 

•!• Director Executiv 
·.l- Director Executiv Adjunct Administrare Unităţi Învăţământ şi Fond 
Imobilia,· are în subordine: 

};;> Compartiment Tehnic-Invest iţii 

};;> Compartiment Învăţământ 
};;> Compartiment Fond Imobiliar 
};;> Biroul Achiziţii Publice şi Informatică 

i Biroul Juridic şi Resurse Umane 
{. Director Executiv Adjunct Economic are în subordine: 

};;> Compartimentul I3uget 
};;> Compartimentul Contabilitate, Execuţie Bugetară 
};;> Compartiment Administrativ 

Art. 4. (1) Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 este condusă 
de Directorul Executiv care exercită funcţia de ordonator de credite şi reprezintă instituţia în 
relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie . 

(2) Directorul Executiv este ajutat ele 2(cloi) directori executivi adjuncţi şi 2(doi) şefi de 
birouri care răspund în faţa Directorului Executiv de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin 
şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în 
competenţa lor, precum şi a altor sarcini, potrivit nevoilor instituţiei. 

(3) Directorii executivi adjuncti ş i sefii de birouri au obligaţia de a stabili sarcini de 
serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de 
a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi. 

Art. 5. (1) În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice, 
funcţionale), de cooperare, de reprezentare, de control. 

3 VIZAT I {-; 
spre neschimbare, Î 

SECRETAR, I 
I 
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Regulament de Organizare şi Funcfionarc I Vl;:1',l\'Ţ ] 
·...- spr<:· n ,, .. t,imbarn, 
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(2) Relaţiile de autoritate ierarhică presupun: - · ·· ·····--·-··--·----

a) subordonarea directorilor executivi adjuncti şi a şefului Biroului Juridic şi 

Resurse Umane faţă de directorul executiv; 
b) subordonarea şefului Biroului Achiziţii Publice şi Informatică faţă de directorul 

executiv adjunct Administrare Unităţi Învăţământ şi Fond Imobiliar sau, după caz 
faţă de directorul executiv; 

c) subordonarea personalului de execuţie faţă de şefii ierarhici superiori. 
(3) Relaţiile de autoritate funcţională se stabilesc între conpartimentele din structura 

organizatorică a Sectorului 2, între acestea şi Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 
celelalte servicii publice şi instituţii publice din subordinea Consiliului Local, în conformitate cu 
atributiile specifice fiecărui compartiment, obiect de activitate sau competente legale şi în limita 
prevederilor legale. 

(4) Relaţiile de colaborare există între compartimentele din structura organizatorică a 
Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi compartimentele 
similare ale celorlaltor structuri ale administraţiei publice centrale şi locale. 

(5) Relaţiile de reprezentare se realizează în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului 
acordat de către Primar prin disoziţii sau de către Consiliul Local al Sectorului 2 prin hotărâri . 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE 

A1·t. 6. (1) Obiectul de activitate al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 este exercitarea atribuţiilor dreptului de administrare asupra bunurilor imobile 
(clădiri ş i terenuri) deţinute ele unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
Sectorului 2 şi a imobilelor cu destinaţie ele locuinţă, precum şi a altor imobile transmise în 
administrare prin hotărâri ale Consiliului Local. 

(2) În exercitarea acestor atribuţii, Direcţia Generală pentru Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Sector 2 poate face orice acte de administrare şi de conservare, actele de 
dispoziţie putând fi făcute numai cu acordul expres al titularului dreptului de proprietate. 
Art. 7. (1) În îndeplinirea sarcinilor sale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 desfăşoară activităţi şi studii privind necesarul de construcţii şcolare, 

investiţii, reabilitari, reparaţii curente şi modernizări la construcţiile existente, precum şi la 
celelalte imobile aflate în administrarea sa. 

(2) Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are dreptul 
să organizeze proceduri de achiziţii publice pentrn lucrări, servicii şi produse in numele si pentru 
fiecare unitate de învăţământ (obiectiv) în parte şi pentru celelalte imobile pe care le are în 
administrare sa. 

(3) Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 arc dreptul 
să organizeze licitaţii publice si proceduri în vederea închirierii spaţiilor disponibile pentru 
fiecare unitate de invatamanat (obiectiv) în parte din administrarea sa. 

A1·t. 8. (1) Cheltuielile privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 2, indiferent de sursa de finanţare (local, stat, alte surse), se execută prin Primăria 
Sectorului 2 (Primar - în calitate de ordonator princit)al de ere · · An-Direcţia IZA -- -·-- · · , 

4 spre neschimbare, ( 
SECRETAR, 
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Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (Director Executiv - în calitate de 

ordonator secundar de credite). 
(2) Cu privire la sarcinile ce revin instituţiei faţă de unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza teritorială a Sectorului 2, Directorul Executiv exercită funcţia de ordonator 

secundar de credite. 
Art. 9. Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are dreptul să 
desfăşoare orice fel de activităţi pentru buna funcţionare a tuturor imobilelor ( clădiri şi terenuri) 

aflate în administrarea sa. 

CAPITOLUL III 
ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE DIRECTORULUI EXECUTIV 

Art. 1 O. Directorul executiv asigură conducerea executivă a instituţiei , răspunde de buna 

funcţionare a acesteia şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) aprobă numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu/muncă şi 

sancţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 stabilit prin 

organigramă, emiţând decizii în acest sens; 
b) avizează atribuţiile personalului Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 stabilite prin fişele de post în conformitate cu Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare; 
c) avizează propuneri pentru proiectul bugetului propriu şi contul de execuţie a exerciţiului 

bugetar pentru a fi înaintate ordonatorului principal de credite, spre a fi supuse aprobării 

Consilului Local; 
d) exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin instituţiei în calitate de 

persoană juridică; 

e) exercită funcţia de ordonator de credite pentru Direcţia Generală pentru Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezintă inst ituţia în relaţiile cu terţii, precum şi în 

justiţi e; 

f) aprobă încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul ele venituri şi cheltuieli aprobat de 

Consilul Local; 
g) supraveghează şi ia măsuri privind activitatea personalului din instituţie; 
h) avizează documentele privind inventarierea patrimoniului şi administrarea bunurilor care 

aparţin sau sunt în administrarea direcţiei; 
i) în exercitarea atribuţiilor, directorul executiv emite decizii care devin executorii după ce 

sunt aduse la cunoştinţa factorilor desemnaţi în aplicarea lor. 
j) stabileşte obiectivele generale, obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă ale 

direcţiei; 

k) evaluează performanţele profesionale ale directorilor executivi adjuncţi şi ale şefilor de 
birouri şi contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

personalului din subordinea acestora; 
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ATRIBUŢIILE STRUCTURII ORGANIZATORICE 

4.1. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CU FUNCŢII DE CONDUCERE 

Art. 11. Directorii executivi adjuncţi şi şefii de birouri au următoarele atribuţii, competenţe şi 

responsabilităţi în funcţie de specificul structurilor pe care le conduc şi în funcţie de limitele de 
competenţă stabilite în fişa postului: 

a) conduc, organizează, coordonează şi răspund de activitatea structurilor pe care le 

coordonează ; 

b) stabileşte obiectivele generale, obiectivele specifice şi indicatorii de performanţă ale 
personalului din structurile pe care le coordonează; 

c) evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordinea acestora; 
d) răspund de aducerea la cunoştinţa personalului din subordine a regulamentului intern, a 

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a tuturor măsurilor/deci ziilor Directorului 
Executiv care au implicaţii asupra personalului din subordine; 

e) elaborează şi revizuiesc fişele de post pentru personalul din subordine, care vor fi avizate 
de către Directorul Executiv; 

f) repartizează structurilor/personalului din subordine corespondenţa şi lucrările atribuite 
spre rezolvare structurii pe care o coordonează; 

g) răspund de soliţionarea în termen a problemelor, verifică şi semnează lucrările structurii 

pe care o coordonează; 
h) stabilesc măsuri necesare pentru cunoasterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor 

directorului executiv, care vizează clomenile ele activitate ale structurilor pe care le 
coordonează; 

i) propun şi, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii din cadrul structurii pe 
care o coordonează, colaborează şi conlucrează cu celelalte structuri din cadrul direcţiei, 
răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora; 

j) urmăresc respectarea normelor ele conduită ş i disciplină de către personalul din 
subordine; 

k) propun spre aprobare, în conditiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata 
normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare legală ori declarate nelucrătoare de 
către personalul clin subordine şi avizează propunerile privind plata sau recuperarea 
acestora, în condiţiile legii ; 

I) aprobă cererile de concedii de odilmă, monitorizează prezenţa în direcţie şi deplasarea pe 
teren a personalul din subordine; 

m) reprezintă direcţia în raport cu alte instituţii în limitele competenţelor stabilite de 

directorul executiv; 
n) analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului clin subordine, 

în vederea îmbunătăţ irii activităţii structurii pe care o coordonează; 
o) susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, materialele propuse pentru 

dezbatere; 
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p) asigură şi răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul ş1 

păstrarea actelorşi documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează; 

q) asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea Procedurilor Operaţionale de Sistem de la 
nivelul structurii pe care o coordonează, precum şi implementarea standardelor de control 
intern mamagerial şi urmăreşte ca intreg personalul din subordine să le cunoască şi să le 

respecte; 
r) asigură întocmirea/elaborarea/actuzlizarea Registrului Riscurilor ş i documentelor cu 

privire la implementarea sistemului de control Intern Mamagerial la ni velul structurii pe 

care o coordonează; 
s) redistribuie sarcinile personalului în cazul concediilor de odihnă, concedii medicale, 

participării la cursurile de instruire, conferinţe, alte evenimente pe termen scurt; 
t) îşi dă acordul cu privire la detaşarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecţionarea 

personalului pe care îl coordonează, precum şi sancţionarea acestuia pentru 
neîndeplinirea corectă şi la termen a sarcinilor ele serviciu în limita competenţelor legale; 

u) răspund de creşterea gradului ele competenţă profesională şi de asigurarea unui 
comportament corect în relaţiile cu personalul din celelalte structuri ale direcţiei, cu 
petenţii, cu reprezentanţii unitătilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum ş i cu 
toate celelalte instituţii publice şi private cu care se stabilesc raporturi de serviciu. 

Art. 12. Directorii executivi adjuncţi ş i şefii de birou pol delega o parte din atribuţiile lor, 
funcţionarilor din subordine, în conditiile legii, prin decizie a directorului executiv. 

Art. 13. În cazul în care un funcţionar public de conducere este în concediu medical, suspendat 
din funcţie sau în caz de absenţă nejustificată, nu are înlocuitor desemnat prin fişa postului, 
directorul executiv stabileşte prin decizie persoana care îi preia atribuţiile pe perioada absenţei 

clin direcţie. 

4.2. ADMINISTRARE UNITĂŢI ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FOND IMOBILIAR 

Art. 14. Structura organizatorică Administrare Unităţi Învăţământ şi Fond Imobiliar este condusă 
de un director executiv adjunct şi are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor pe 
care le are transmise în administrare prin di ferite hotărâri de Consiliul Local Sector 2. 
Art. 15. Prin intermediul acestei structuri se asigură folosirea eficientă a cheltuielilor de capital 
ele natura investiţiilor, reabilitarilor, reparaţiilor curente, dotărilor independente, produse, 
prestărilor de servicii şi se realizează urmărirea derulării în bune condiţii a contractelor de 

achiziţii publice. 
Art. 16. Sumele alocate pentru activităţile desfăşurate în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se 
finanţează ele la bugetul local şi din alte surse, stabilite conform prevederilor legale. 

Art. 17. Structura organizatorică Administrare Unităţi învăţământ ş i Fond lmobi !iar are 

următoarea componenţă: 

·.!- Com11artiment Tehnic-Investiţii - 6 (şase) funcţii publice de execuţie; 

.!- Com11artiment Învăţământ - 3 (trei) funcţii publice de execuţie; 
i- ComJ>artiment Fond Imobiliar - 2 (două) funcţii publice de executie şi 1 (un) post 

personal contractual de execuţie; 
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·I Birou Achiziţii Publice şi Informatică - l(un) functie publică de conducere (şef 

Birou), şi 5( cinci) funcţii publice de execuţie. 

4.2.1. Compartimentul Tehnic-Investiţii 

Art. 18. Atribuţiile Compartimentului Tehnic-Investiţii sunt unnătore l e: 

a) la propunerea conducerii unităţilor ele învăţământ preuniversitar de stat stabi leşte 
necesitatea, oportunitatea şi prioritizarea achiziţionării şi executării lucrărilor de invest iţii, 

reparaţii , modernizări, servicii şi produse; 
b) în urma verificărilor pe teren şi a constatărilor privind starea funcţională a imobilelor 

avute în administrare (unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi imobile cu destinaţia de 
locuinţe) şi sediul propriu, stabileşte necesitatea, oportunitatea şi prioritizarea achiziţionăr i i şi 

executării lucrărilor de investiţii, reparaţii , modernizări, servicii sau produse; în acest sens 
întocmeşte referate si face propuneri pentru îmbunătăţirea dotării , înfrumuseţării şi ut ili zării 

obiectivelor conform destinaţiei; 
c) elaborează, acolo unde este posibil, în baza normativelor specifice şi a indicatorilor 

devize pentru lucrări de reparaţii la construcţiile civile, notele privind valoarea estimată a 
lucrărilor de investiţii, reparaţii, modernizări , servicii sau produse pentru imobilele avute în 
administrare (unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi imobile cu destinaţ ia de locuinţe) şi 

la sediul propriu; 
d) elaborează din punct de vedere tehnic propunerile pentru întocmirea programului anual 

de achiziţii publice a lucrărilor de investiţii, reparaţii , moderni zări, servicii şi produse pe care le 
supune aprobării Directorului Executiv Adjunct Administrare Unităţi Învăţământ şi Fond 

Imobiliare şi avizării Directorului Executiv; 
e) elaborează din punct de vedere tehnic caietul de sarcini , ţinând cont de prescripţi ile de 

proiectare şi de calcul al costurilor, de conditiile de receptie şi de orice alte condiţii cu caracter 
tehnic pe care autoritatea contractantă, trebuie să le ia în considerare în legătură cu l ucrările 
finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări; 

f) participă în comisiile de evaluare a ofertelor conform Deciziilor de numire ale acestor 

comisii ele evaluare; 
g) preia de la Biroul Achiziţii Publice ş i Informatică contractele de achiziţii publice lucrări 

de investiţii, reparaţii, modernizări , servicii sau produse pentru imobilele pe care D.G.A.P.l. 
Sector 2 le are în administrare şi pentru sediul propriu şi asigură îndeplinirea pevederilor legale 
privind începerea, derularea şi finalizarea acestora, cu excepţia celor privind dotări le IT; 

h) urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică a lucrărilor de investiţ ii , reparaţii , 
modernizări , servicii şi produse pentru imobilele avute în administrare (unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat şi imobile cu destinaţia de l ocuinţe), în conformitate cu clauzele 
contractuale şi graficul de realizare, participând în calitate de membru în comisiile de recepţie; 

i) stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor, termenelor contractuale şi 

centralizarea acestor date; 
j) examinează/controlează modul de întocmire şi decontare a situaţilor de lucrări conform 

prevederilor din documentaţie, acte normative tehnico-economice, contracte şi/sau a conditiilor 
de finanţare cu încadrarea în plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale; 
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k) acolo unde este cazul, examinează/controlează modul în care a -fosrî't1tt>cfiffte-lucrifrile 

suplimentare (NCS-uri, precum şi lucrările de renunţare (NR-uri); 
I) examinează/controlează şi avizează facturile de decontare a situaţiilor ele lucrări parţiale 

şi finale realizate pentru lucrările de investitii realizate; verifică lucrările din punct de vedere al 

încadrării în preţurile din ofertă, în vederea decontării; 
m) întocmeşte documentele necesare eliberării parţiale sau totale a garanţiei de bună 

executie; 
n) propune măsuri de îmbunătătire a activităţii de urmărire, evidenţă decontări, reglementare 

financiară şi conlucrare cu celelelte conpartimente ale direcţiei; 
o) colaborează cu serviciile compatiimentelor economice la soluţionarea problemelor legate 

de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor verbale de recepţie a valorilor 

definitive a obiectivelor recepţionate; 
p) asigură urmărirea derulării corecte a contractelor de investiţii, precum şi prestări de 

servicii comune acestora până la faza încheierii recepţiei finale, inclusiv eliberarea garanţiilor; 
q) verifică în teren, respectarea în concordaţă cu documentaţia de execuţie, proiectul tehnic 

şi autorizaţiile eliberate, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora; 
r) participă împreună cu alte persoane abilitate, la recepţia lucrărilor de investiţii, urmărind 

calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor clin documentaţiile tehnico-economice; 
s) propune măsuri de regularizare financiară, sistarea plăţilor, sau după caz, aplicarea de 

penalităti conform contractului, în cazul în care se constată abateri neconforme cu legislaţia; 
t) preia, verifică şi arhivează Cartea Tehnică a construcţiei; în cazul în care se sesizează 

neregularitări şi/sau lipsuri solicită rezolvarea/completarea lor; 
u) întocmeşte şi depune documentanţiile necesare pentru obţinerea avizelor şi 

certificatelor/autorizaţiilor necesare derulării contractelor de achiziţie publică; 

v) îregistrează şi arhivează toate documetele legate de activitatea serviciului; 
w) colaborează cu alte instituţii de stat în vederea realizării unor obiective ele investiţii; 
x) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la obiectivele 

ele investiţii; 
y) asigură menţinerea în stare de funcţionare a imobilelor avute în administrare prin 

întocmirea unor situaţii pentru reparaţii ele întreţinere; 
z) recepţionează documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice întocmite 

de prestatorii de servicii; 
aa) analizează şi supune aprobării Consiliului Local propuneri privind modificarea 

indicatorilor tehnico - economici aprobaţi pentru obiectivele ele investiţii aflate în derulare atunci 
când condiţiile concrete prezentate o impun; 

bb)participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi 

terminare a lucrărilor; 
cc) asigură monitorizarea şi raportarea către conducerea instituţiei a stadiului fizic şi valoric 

privind realizarea obiectivelor cuprinse în programele de investiţii, precum şi a problemelor 
apărute în derularea procesului investiţional; urmăreşte graficul de realizare a contractelor 

încheiate; 
dd) ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale şi efectuării în bune condiţii şi la 

termenele stabilite a lucrărilor de investiţii şi reparaţii; 
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ee) organizează şi participă la efectuarea recepţiei lucrărilor/produselor/serviciilor 

achiziţionate în vederea realizării obiectivelor cuprinse în programele de investiţii; 
ff) urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie şi propune 

efectuarea eventualelor remedieri de către executant (constructor); 
gg)verifică şi recepţionează documentaţiile necesare înscrierii imobilelor deţinute în 

administrare în evidenţele ele publicitate imobiliară; urmăreşte înscrierea acestora în Cărţile 

funciare; 
hh)răspund pentru recepţionarea documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice întocmite ele prestatorii ele servicii 
ii) asigură constituirea şi gestionarea bazei ele date privind documentaţiile cadastrale 

elaborate referitoare la imobilele avute în administrare; în acest sens asigură actualizarea tuturor 
informaţiilor cu privire la înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică 
sau se sting în baza diferitelor acte normative şi /sau administrative; 

jj) face demersuri, întocmeşte documentaţiile necesare şi asigură obţinerea certificatelor de 
urbanism/ autorizaţiilor de construire pentru imobilele avute în administrare în conformitate cu 
prevederile legale 

kk)asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite, analizează şi verifică pe teren 
situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin; 

11) întocmeşte documentaţia necesară pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire/ avize pentrn lucrările de reparaţii - investiţii; 

mm)în ceea ce priveşte centralele termice ce deservesc imobilele avute în administrare 
îndeplinesc următoarele atribuţii: 

~ ţine evidenţa verificărilor periodice obligatorii a tuturor; 
~ ţine evidenţa tuturor contractelor de mentenanţă a centralelor termice şt a 

echipamentelor clin acestea; 
~ ţine evidenţa vizelor RSTVI a tuturor fochistilor care asigură funcţionarea centralele 

termice respective, 
~ informarea periodică a personalului tehnic al imobilelor (fochişti, aclmministratori) cu 

privire la legislatie, la verificările periodice, la autorizări, etc, şi formularea de 
recomandări acolo unde este cazul; 

nn)acordă viza ele „bun de plată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 
Executiv al D.G.A.P.I. Sector 2; 

oo )actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţ ii în 
concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a actelor 
normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor; 

4.2.2. Compartimentul Învăţământ 

Art. 19. Compaa-timentul Învăţământ are ca obiect principal de activitate dezvoltarea 
instituţională a unităţilor ele învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Sectornlui 2 
al Municipiului Bucureşti, susţinând participarea şi integrarea acestora în programele de 
dezvoltare socio-economică la nivelul comunitaţilor locale. 
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Art. 20. Atribuţiile Compartimentului Învăţământ cu privire la derularea programului lapte
corn-măr sunt următoarele: 

a) actualizează anual sau ori de căte ori este necesar, lista beneficiarilor programului lapte 
derulat prin A.P.I.A. (modificări de denumire unitate învăţământ, modificări ele adrese, 
comasări); 

b) întocmeşte referatul de necesitate cuprinzând numărul ele beneficiari şi valoarea 
estimativă necesar pentru demararea procedurii de achiziţionare a laptelui şi cornului de 
serviciul abilitat din cadrul Primăriei Sectorului 2 

c) centralizează şi transmite la sfărşitul fiecărui an, către Direcţia Economică din cadrul 
Primăriei Sectorului 2 numărul de beneficiari ai programului lapte - corn - măr şi 

valoarea estimativă pentru anul mmător; 
d) centralizează şi transmite la solicitarea I.S.M.B. Sector 2 numărul de beneficiari ai 

programlui lapte - corn; 
e) transmiterea acestui număr către furnizorii de produse şi către unităţile de învăţământ 

pentru a ştii cum să îşi facă comanda zilnică ; 

f) comunică către toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a 
Sectorului 2 numele furnizorilor produselor din Programul Laptele şi Cornul , precum ş i 

actele care trebuie aduse lunar la D.G.A.P.I. Sector 2 pentru a se face plata, inclusiv 
actele care trebuiesc întocmite în vederea obţinerii finanţării laptelui de la A.P.I.A.; 

g) verifică, solicită clarificări/completări, după caz, şi centralizează lunar dosarele transmise 
de fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, trimit copii după avizele de 
furnizare ş i fişele de magazie în vederea efectuării plăţiilor către furnizori ; 

h) compară şi verifică datele transmise de către unităţile de învăţământ şi de către furnizori 
cu privire la cantităţile furnizate în vederea întocmirii şi transmiterii căt re Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei Sectorului 2 unui centralizator în vederea efectuării 

plăţilor; 

i) menţine în permanentă legătura cu reprezentantii unităţi l or de învăţământ şi cu furnizorii 
pentru a rezolva în timp util, diferitele probleme ce pot apărea în procesul de furnizare 
(modificare a numărului de copii, apariţiei intoleranţei la gluten); 

j) menţine în permanenţă legătura cu reprezentanţii I.S.M.B. Sector 2 pentru a rezolva în 
timp util, diferitele probleme ce pot apărea cu privire la modificarea numărului de copi i 
sau a diferitelor zile libere neprevăzute. 

k) menţine în permanenţă legătura cu reprezentanţii A.P.I.A. pentru a comunica în timp util , 
diferite informaţii solicitate de către acestia privind furni zorii de lapte, valori le din 
contract, numărul de beneficiari; 

1) cooperează cu conducerea unităţilor de învăţământ în vederea întocmirii diferitelor 
acte/documente/situaţii ce trebuiesc întocmite pentru obţinerea finanţării A.P.I.A.; 

m) transmite către unităţile de învăţământ modelelor de evidenţe semestriale care trebuiesc 
completate şi depuse la sfârşitul fiecărui semestru în vederea obţinerii finanţarii A.P.I.A.; 

n) participă la diverse şedinţe organizate de către Ministerul Agriculturii pentru lapte şi 

mere, precum şi la controalele efectuate de reprezcntanfii A.P.I.A.; 
o) întocmesc bianual (luna mai şi septembrie) documentaţiile necesare obţinerii finanţării de 

lapte de la A.P.l.A. pentru semestrul anterior; 
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Art. 21. Atribuţiile Compartimentului Învăţământ cu pnv1re la -închirierea-spaţiilnr--
declarate disponibile de către conducerea unităţi lor de învătămânl preuniversitar de stal sunt 
următoarele: 

a) asigură relaţii publice cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ/persoanele care au 
cal itatea de chiriaş în spaţiile aflate în administrare; 

b) prezintă periodic situaţii cu privire la stadiul de derulare a contractelor încheiate; 
c) participă în calitate de membru în cadrul comisiilor constituite la nivelul unitătilor de 

învăţământ preuniversitar de stat pentru organizarea licitaţiilor în vederea închirierii de 
spaţii excedentare apartinând acestora; în cazurile strict prevăzute de hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucmeşt i organizează licitaţii privind 
închirierea spaţi ilor disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stal 
şi încheie contractele de închiriere, cu respectarea prevederilor legale contracte; 

d) verifică, avizează, urmăreşte şi ţine evidenţa contractelor de închiriere privind închirierea 
de spaţii excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ; 

e) întocmeşte rapoarte de specialitate pentru adoptarea Hotărâri lor de Consi liu Local 
referitoare la activitatea specifică (modificarea reţelei şcl are, anual în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Sector 2, situaţia burselor şcolare, spaţii de închiriat în incinta 
unităţilor de învăţământ, etc); 

f) urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local Sector 2 referitoare la unităţile de 
învăţământ; 

g) as i gură difuzarea documentelor emise de către Primăria Sector 2 şi alte instit uţii publice 
în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ; 

h) efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului la institutiile cu care co laborează; 

i) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţi i în 
concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a 
actelor normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor. 

4.2.3. Compartimentul Fond Imobiliar 

Art. 22. Compartimentul Fond Imobiliar are ca obiect principal administrarea fondu lui 
imobil iar ( locuinţe şi spaţ ii cu alte destinaţie) transmis în administrare de către Consiliul Local 
Sector 2, prin diferite hotărâri. 

At·t. 23. Atribuţiile Compartimentului Fond Imobiliar sunt următoarele: 
a) asigură soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la locatari, persoane 

fi zice/juridice, instituţii , etc., analizează şi veri fică pe teren s ituaţia, urmărind realizarea 
celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin; 

b) asigură participarea în diferite colective/comisii de lucru constituite la nivel ul direcţiei 

generale sau a Primăriei Sector 2; 
c) încheie şi urmăreşte derularea contractelor de închiriere perfectate în cal itate de locator 

pentru imobi lele transmise în administrarea sa prin Hotărâri ale Consi liului Local 
Sector 2 (fond imobiliar); 
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d) încheie (unde este cazul) şi urmăreşte derularea contractelor de utilităţi pentru imobilele 

transmise în administrarea sa prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 2 (fond 
imobiliar); 

e) preia pe bază de process-verbal contractele de vânzare cumpărare încheiate de către 

Consiliul Local Sector 2 în temeiul Legii nr. 550/2002 împreună cu documentatiile 
aferente; urmăreşte derularea acestora şi întocmeşte orice act necesar; înştiintează 

Comisia şi Primarul Sectorului 2 cu privire la nerespectarea tennenelor/obligaţiilor de 
plată; 

f) întocmeşte nota justificativă şi sesizează Biroul Juridic şi Resurse Umane pentru 
acţionarea în instanţă a debitorilor care înregistrează restanţe la plata chiriilor sau ratelor 
lunare pentru achitarea locuinţelor şi urmăreşte punerea în executare a hotărârilor 

judecătoreşti emise de instanţele de judecată; 
g) participă împreună cu executorul judecătoresc la evacuarea locatarilor pentru care s-a 

obţinut o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabil ă; 

h) preia în administrare locuinţele construite clin fondurile statului şi cele achiziţionate date 
prin hotărâri ale Consiliului Local; 

i) efectuează deplasări pentru verificarea în teren a modului de folosire a locuinţelor 

închiriate, şi a sesizări lor primite, în vederea constatării a situaţiilor reale; 
j) întocmeşte şi transmite compartimentului abilitat din cadrul Primăriei Sector 2, borderoul 

cu locuinţe ce urmează a fi repartizate conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor 

Consiliului Local Sector 2; 
k) verifică, întocmeşte un referat privind situaţia sesizată şi transmite spre soluţionare către 

compartimentului abilitat din cadrul Primăriei Sector 2, toate solicitările privind schimbul 
de locuinţă , modificarea contractelor de închiriere referitoare la introducerea/scoaterea 
unor persoane în/din fişa suprafeţei locative, extinderea de spaţiu, etc; 

I) întocmeşte documentaţia necesară încheierii contractelor de închiriere şi a prelungirii 
acestora conform repartiţiilor emise de către compartimentul abilitat din cadrul Primăriei 
Sector 2 şi a prevederilor legale, precum ş i a contractelor de vănzare pentru locuinţele 

construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate în administrarea direcţiei; 
m) ţine evidenţa lunară a încasărilor provenite din plata chiriilor pentru locuinţe aflate în 

administrarea direcţiei; 
n) ia măsuri împotriva chiriaşilor care încalcă clauzele contractuale (somaţii, notificări, iar 

în cazul resoluţionării situaţiei înaintează Biroului Juridic şi Resurese Umane 
documentaţia necesară acţionării în instanţă; 

o) menţine legătura cu toate instituliile implicate în activitatea de preluare a imobilelor; 
p) în cazul modificării legislaliei aplicabile, ia toate măsurile necesare informării chiriaşilor 

asupra modificărilor intervenite; 
q) actualizează/calculează conform legisl aţ iei în vigoare cuantumul chiriilor pentru 

contractele ele închiriere, inclusiv pentru cele aflate în derulare ş i asigură încheierea unui 
act adiţional în acest sens; 

r) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţii în 
concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor 
normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a roceselor. 
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4.2.4. Biroul Achiziţii Publice şi Informatică 

Art. 24. Atribuţiile Biroului Achiziţii Publice şi Informatică cu privire la achi ziţiile publice 

sunt următorele : 

a) întocmeşte şi după caz, actualizează, pe baza notelor de fundamentare transmise de 
celelalte compartimente ale directiei, programul anual al achi ziţi i lor publice; 

b) asigură întocmirea documentaţi i lor de atribuire cu respectarea prevederilor legale în 
domeniu, pe baza documentelor primare întocmite de compartimentele care sol icită 

achiziţia respectivă (referate de necesitate, caiete de sarcini, etc.); 
c) asigură inregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziţii publice; 
ci) stabileşte procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, pe baza referatelor 

de necesitate aprobate de directorul executiv care cuprind neces ităţile de produse, servicii 
şi lucrări , valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit 

competenţelor; 

e) asigură organizarea, demararea şi derularea procedurilor de achiziţii publice pentru toate 
compartimentele din cadrul direcţiei generale conform leg i slaţiei în vigoare; 

f) îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor 
procedurilor privind achiziţiile de bunuri , servici i, lucrări , în conformitate cu legi slaţia în 

vigoare; 
g) asigură numirea ş i funcţionarea comisiilor de evaluare a ofertelor; în acest sens propune 

directorului executiv spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor; 
as igură reprezentarea biroului în cadrul comisiei de evaluare a procedurilor de achizi ţie 

publică; 

h) as i gură îndeplinirea obli gaţiilor referitoare la formalitătile de publicitate şi transmiterea 
spre publicare a inv itaţiilor privind procedurile de achiziţie (publicarea anunţurilor de 
intentie, de participare, de atribuire, etc); 

i) asigură întocmirea formalitătilor de comunicare pentru procedurile organizate şi vănzarca 

documentaţiei de elaborare ş i prezentare a ofertei; 
j ) asigură primirea, înregistrarea ş i păstrarea ofertelor la procedurile organizate; 
k) as i gură întocmirea documentelor privind înştiinţarea institutiilor cu rol de verificare ş i 

control a achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile legale; 
I) asigură întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate ele 

operatorii economici în legătură cu procedurile de achiziţie, precum şi transmiterea către 

aceştia a so licitări lor de clari ficări formulate ele către comisiile de evaluare; 
m) asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză ş i atribuire a contractelor de 

achiziţie publică; 

n) asi gură transmiterea către operatorii economici a comunicărilor privind rezultatul 

procedurilor de achiziţie publică; 

o) asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către comisia de analiză ş i 

soluţ ionarea a contestaţiilor şi către ofertanţii implicaţi în procedură; 
p) asigură întocmirea ş i transmiterea clocumetaţiilor prevăzute de legi şi/sau a celor 

solicitate de instituţi ile abil itate în situaţia depunerii contest .. · ·· · rri)e ele 
achiziţii publice· VIZA \ 
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câştigătorii procedurilor de achi ziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări; asigură 

semnarea acestora ele către toate părţile contractante; 
r) asigură înregistrarea şi transmiterea contractelor de achiziţii publice către operatorii 

economici şi către structurile din cadrul direcţiei care au solicitat sau, după caz, care vor 
derula acele contracte; 

s) asigură întocmirea şi arhivarea dosarelor de achizitii publice şi a tuturor documetelor 
legate de activitatea biroului; 

t) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrări i 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul ; 
u) elaborează în 2 exemplare documentele constatatoare prevăzute la art. 166 din H.G. 

nr. 395/2016 din 2 iunie 20 I 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/20 16 privind achiziţiile publice; 

• încarcarea documentelor constatatoare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 
(S.E.A.P); 

• transmitere unui exemplar către operatorul economic; 

• depunerea la dosarul achiziţiei a unui exemplar; 
v) as igură restuituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţ ie publ i că; 

w) asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informaţiilor legate de 
achiziţiil e publice ş i stadiul acestora; 

x) asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi 

transmiterea acestora la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice; 
y) asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publică organizate , 

care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora; 
z) asigură colectarea şi transmiterea certificatelor constatatoare către A.N.A.P. conform 

legislaţiei în vigoare privind achiztiile publice; 
aa) asigură rezolvarea corespondenţei repartizate; 
bb) centrali zează şi redactează situaţi i referitoare la achiziţii l e efectuate în cursul anului , 

precum şi orice alte situatii necesare; 
Art. 25. Atribuţiile Biroului Achiziţii Publice şi Informatică cu privire la in formatică sunt 
unnătorele: 

a) asigură buna funcţionare a liniilor telefonice; 
b) asigură administrarea reţelei de calculatoare a direcţiei; 

c) stab ileşte necesarul de software al structurilor direcţiei; 
ci) urmăreşte noutăţile informatice software şi evoluţia acestora ş i face propuneri de 

dezvoltare software pentru directie; 
e) asigură asistenţă tehnică pentru personalul direcţiei în utilizarea software-ului de birotică; 
t) elaborează videoprezentări şi materiale multimedia pentru unele activ ităţi desfăşurate de 

direcţia generală ; 

g) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţii în 
concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a 
actelor normative noi; 
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h) analizează şi organizează fluxul informaţional şi elaborează programul de informatizare a 
activităţii compartimentelor instituţiei; 

i) centralizează so licitările, analizează ş i avizează necesarul noilor elemente in formatice şi 

elaborează soluţiile optime de achiziţie; 
j) participă la punerea în funcţiune, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor info rmatice; 
k) iniţiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale 

instituţiei în funcţie de specificul şi complexitatea acti vităţii domeniului în care turnează 
a fi implementate; 

1) asigură participare ele specialitate, în calitate de membri, în cadrul comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru achiziţionarea ele lucrări ele reparaţii/servicii/produse; 

m) acordă viza de „bun de pl ată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 
Executiv al D.G.A.P.I. sector 2; 

n) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţ i i în 
concordanţă cu modificările ce intervin în acti vitatea biroului, ca urmare a actelor 
normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor; 

o) arhivarea documentelor produse; 

4.3. BIROUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 

Art. 26. (1) Biroul Juridic şi Resurse Umane este organizat şi funcţionează la nivel de birou în 
subordinea Directorului Executiv. 

(2) Conducerea acestui birou este asigurată de 1 (un) Şef birou - funcţie publi că de 
conducere. 
Art. 27. Atribuţii în domeniul juridic: 

a) reprezintă, prin consilieri juridici delegaţi din cadrul biroului , Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor 
organe jurisdicţionale interesele instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

b) formulează acţiuni, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, concluzii, 
ridică excepţii şi orice alte acte cu caracter juridic adresate instanţelor judecătoreşti 

respectând datele cuprinse în solicitările primite în acest scop de la celelalte 
compartimente ale instituţiei. 

c) întocmeşte referate de renunţare la judecată şi/sau la promovarea căilor de atac pentru 
dosarele în care asigură reprezentarea; 

ci) ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituţia este parte şi urmăreşte obţinerea 

titlurilor executorii; 
e) ia măsuri împreună cu compartimentele interesate pentru punerea în executare a 

hotărârilor definitive şi irevocabile; 
f) urmăreşte, comunică compartimentelor interesate şi ţine evidenţa actelor normative nou 

apărute privind administraţia publică locală şi probleme de interes general; 
g) colaborează cu compartimentele instituţiei cu privire la interpretarea şi aplicarea 

legislaţiei şi emite opinii legale la solicitarea acestora. 
h) întocmeşte şi transmite spre aprobare proiectele de hotărări ale consiliului local şi 

dispoziţiile Primarului Sectorului 2 cu respectarea leg· e1 ~llM1·e, pre1 1m şi a 
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informaţiilor cuprinse în solicitările primite şi a completările ulterioare rezultate ca ·- ·- · 

urmare a cererilor de informaţii suplimentare solicitate; 
i) înregistrează, multiplică, difuzează şi arhivează Dispoziţiile Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, ale Primarului Sectorului 2, Hotărârile C.G.M.B. ş i ale 
Consiliului Local Sector 2; 

j) asigură consultanţa de specialitate compartimentelor instituţiei în soluţionarea 

problemelor juridice ivite în activitatea acestora; 
k) verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de 

specialitate; dacă este cazul, formulează obiecţiuni precontractuale, dacă se pun în 
discuţie probleme de drept; 

1) rezolvă lucrări le cu caracter juridic dispuse de directorul executiv al direcţiei generale; 
m) organizează modul de evidenţiere a lucrărilor primite de compartiment, incluzând 

primirea, înregistrarea, identificarea, multiplicarea, distribuirea, expedierea, clasarea şi 

arhivarea lucrărilor; 

n) avizează la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a 

unităţii; 

o) as igură participarea în diferite colective/comisii de lucru constituite la nivelul direcţ i ei 

generale sau a Primăriei Sector 2; 
p) acordă viza de „bun de plată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 

Executiv al D.G.A.P.l. sector 2; 
q) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţii în 

concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a 
actelor normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor. 

Art. 28. Atl'ibuţii în domeniul l'esurselor umane: 
a) elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează strategii/politici în domeniul 

resurselor umane; 
b) întocmirea şi actualizarea statului de funcţii, a organigramei ş i a Regulementului de 

Organizare ş i Funcţionare a Direcfiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2. 
c) asigură elaborarea, armonizarea ş i actualizarea Regulamentului de Organizare 

ş i Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale Direcţiei Generale pentru 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 

d) formulează propuneri privind Planul anual de ocupare a funcţiilor publice la nivelul 
direcţiei generale, pe care le transmite Direcţie i Management Resurse Umane din cadrul 
Primăriei Sector 2 în vederea centralizării şi transmiterii către Agenţia Naţ ională a 
Funcţionarilor Publici; 

e) întocmeşte ş i actualizează schema de încadrare, stabilind drepturile salariale pentru 
personalul din cadrul Direcţie i Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2; 
f) urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea ş i acordarea tuturor 

drepturilor prevăzute de legi slaţia muncii pentru personalul clin institu\ic; 
g) gestionează modul de întocmire şi actualizarea fi şelor de post ale salariat ilor instituţiei, 

funcţionari public sau personal contractual; 
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h) gestionează carierea profes ională a angajaţiilor şi urmăreşte îndeplinirea condi\iilor de 
promovare în func\ii/grade/trepte de salarizare ş i de definitivare; 

i) gestionează procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
personalului din cadrul instituţiei; 

j) elaborează Planul anual de perfecţionare a personalului şi a Planului de măsuri privind 
pregătirea profesională pe baza propunerilor şefi lo r de compartimente şi asigură cond iţiile 

de aducere a acestora la îndeplinire; 
k) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese; 
I) organizează concursurile de recrutare pentru funcţii le publice şi contractuale vacante ş i 

temporar vacante din cadrul direcf iei generale; 
m) întocmeşte documentaţia în vederea ocupării posturilor prin alte modalităţi decât prin 

concurs: transfer, lestare profesională în vederea redistribuirii din Corpul de rezervă a 
funcţionarilor publici, detaşare, delegare, exercitare temporară a unei functii publice de 
conducere, mutare temporară sau definiti vă; 

n) gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
cadrul direcţiei generale; 

o) întocmeşte formalităţile specifice angajării pentru personalul instituţiei: decizii de angajare, 
contracte individuale de muncă, depunere jurământ , eliberare legitimaţ ii de serviciu, etc.; 

p) întocmeşte documentaţia în vederea organizării exemenului sau a concursului de 
promovare în grad profesional, a examenului de promovare în clasă şi de promovare în 
funcţie/grad/treaptă a personalului contractual din cadrul direc\ici generale; 

q) întocmeşte formalităţi specifice încetării raporturilor de serviciu-muncă pentru personalul 
din cadrul instituţiei; 

r) completează Registrul electronic de evidenţă a angajaţilor şi îl transmite online la I.T.M.; 
s) ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Compartimentului 

Contabilitate, Execuţie Bugetară modificarea grada\iei de vechime şi a altor sporuri 
acordate la salariul de bază, potrivit legii; 

t) ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţil or din cadrul direcţiei, întocmind 
situaţia privind pontajul lunar, pe care îl transmite Compartimentului Contabilitate, 
Execuţie Bugetară; 

u) colaborează cu Compartimentul Contabilitate, Executie Bugetară în vederea fundamentării 
cheltuielilor cu salariile şi a elaborării bugetului aferent anului următor sau, dacă este 
cazul, a rectificării acestuia; 

v) gestionează concediile de odihnă ş i celelalte tipuri de concedii (medicale, pentru 
evenimente deosebite, rechemări , recuperări, etc.): efectuează programarea concedii lor de 
odihnă ale tuturor salariaţiilor, tine evidenţa efectuării acestora, a rechemăril or, etc.; 

w) întocmcşte/elibcrează/preialegitimaţiile de serviciu şi eliberează adeverinţe privind 
calitatea de salariat, la cererea personalului; 

x) completează formatul -standard privind modificările intervenite în situaţia f-uncţionarilor 

publici ş i transmite periodic aceste date Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în 
condiţiile ş i termenele reglementate de prevederile legale în vigoare; 
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y) organizează/actuali zează baza de date privind salariaţii ·--- fiedfrei' ·-· direcţi i/ 

birou/compartiment, inclusiv informaţiile privind formarea profes ională a acestora; asi gură 

păstrarea în s iguranţă a ev idenţelor ele personal din anii precedenţ i ; 
z) actuali zează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Cal ităţii în concordanţă 

cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului , ca urmare a actelor normative 
noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor; 

aa) as igură interfaţa cu prestatorii ele servicii externe în domeniul S.S.M şi S.U.; 
bb) asigură interfaţa cu prestatorii de servicii externe în domeniul Sistemului de Management 

al Calităţii ; 

cc) acordă viza de bun de plată potrivit împuternicirii primite prin Decizia Deirectoru lui 

Executiv al D.G.A.P.I. Sector 2; 

4.4. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC 

Director executiv adjunct economic are în subordine următoarele compartimente 
~ Compartimentul Contabilitate, Buget, Financiar 
~ Compartimentul Monitorizare şi Avizare Contracte Ordonatori Terţ iari 

~ Compartiment Administrativ 

4.4.1. Compartimentului Buget 

Art. 29. Atribuţiile personalului Compartimentului Buget sunt următorclc: 
a) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituţie; 
b) întocmeşte documentaţia pentru propunerile de virare şi de recti ficare a bugetului de 

venituri şi cheltuieli al instituţi ei , pe parcursul anului bugetar, potrivit legi s l aţiei în 

vigoare; 
c) analizează şi centralizează propunerile ordonatorilor tertiari din subordine pentru bugetul 

de venituri şi cheltuieli, atât pentru finanţarea din bugetul local, cât ş i pentru finanţarea 
din venituri proprii şi înaintează ordonatorului principal proiectul de buget centralizat 
pentru Capitolul 65.02, respectiv 65. 1 O - Învăţământ, în vederea aprobării ; 

ci) întocmeşte, în baza solicitarilor ordonatorilor terţiari , rapoarte privind viră rile şi 
rectificăril e de cred ite bugetare, cu respectarea prevederilor legale, şi le supune aprobării 
ordonatorului principal de credite; 

e) analizează şi verifică cererile pentru deschideri de credite fo rmulate de unităţ ile de 
învăţământ din subordine, întocmeşte nota de fu ndamentare şi cererea centra lizată pentru 

deschidere de credite; 
f) repartizează creditele deschise ordonatorilor terţiari ; 

g) efectuează retrageri de credite bugetare; 
h) ţine evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate ş i utili zate, conform normelor 

metodologice în vigoare; 
i) organizează evidenţa, urmărirea, controlul şi raportarea creditelor primite ş i as igură 

încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor a robate· · 
VIZAT_.. \ 
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j) organizează, îndrumă ş i întocmeste lucrările referitoare la elaborarea listelor ele investiţii 
pentru instituţie ş i pentru unităţil e subordonate ai căror conducători au calitatea de 

ordonatori terţiari de credite; 
k) exercită controlului financiar preventiv pentru deschideri le de credite bugetare pentru 

ordonatorii terţiari; 

I) întocmeşte situaţii centralizatoare privind bursele şcolare acordate elevilor din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stal de pe raza Sectorului 2; 
rn) acordă viza de „bun de plată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 

Executiv al D.G.A.P.I. sector 2; 
n) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţ i i în 

concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea biroului, ca urmare a actelor 
normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţirii continue a proceselor; 

o) răspunde la petiţii şi asigură corespondenţă cu privire la activitatea compartimentului ; 

4.4.2. Compartimentului Contabilitate, Execuţie Bugetară 

Art. 30. Atributiile personalului Compartimentului Contabilitate, Execuţie Bugetară sunt 
următorele: 

a) organizează ş i conduce evidenţa angajamentelor bugetare, a angajamentelor legale, a 
ordonantarilor si platilor pentru institutie, cu respectarea Normelor Metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea ş i plata cheltuielilor instituţiilor publice aprobate prin 
Ordinul nr. 1792/2002; 

b) asigură exercitarea controlului financiar preventiv, potrivit legislatiei în vigoare; 
c) întocmeşte documentele de plată către Trezorerie ş i către insti tuţi i bancare, în 

conformitate cu reglementările în vigoare ş i urmăreşte primirea la timp a extraselor ele 
cont ş i verificarea acestora cu documentele însoţ itoare, asigurând încadrarea corectă pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu al institutiei; 

ci) exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie si efectueaza periodic 
inventarierea valorilor materiale şi băneşti aflate în casieria instituţiei; 

e) asigura conducerea corectă şi la zi a evidenţe i contabile şi exercită controlul periodic 
asupra gestiunii, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului institutiei; 

t) întocmeşte şi raportează, la termenele stabilite, situaţiile financiare lunare, trimestriale ş i 

anuale, bilanţul contabil şi anexele la acesta pentru activitatea proprie, conform datelor 
clin evidenţa contabi l ă; 

g) centralizează trimestrial ş i anual bilanţul contabil şi situaţiile financiare aferente 
activităţii inst ituţiilor subordonate - unităţi de învăţămănt; 

h) întocmeşte şi raportează Direcţiei Economice clin cadrul Primariei Sectorului 2 situaţii l e 

lunare obligatorii - contul de execuţie bugetară, monitorizarea cheltuielilor de personal, 
situaţ i a plăţilor restante, indicatori de bilanţ - pentru instituţie; 

i) centralizează şi raportează Direcţiei Economice din cadrul Primariei Sectorului 2 
si tuaţiil e lunare obligatorii - contul de execu\ie bugetară, monitorizarea cheltuielilor ele 
personal, situaţia plăţilor restante, indicatori de bilanţ - pentru institu iile su ·donate -
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j) conduce evidenţa contabilă analitică a debitorilor, creditorilor, a conttffilofcle···rffa{ei{âle~-----
obiecte de inventar, mijloace fixe şi imobilizări corporale, pentru institutie; 

k) întocmeşte statul de salarii lunar pentru salariaţii instituţiei; 
I) asigură virarea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii faţă de bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale, terţe instituţii sau persoane fizice sau juridice; 
rn) întocmeşte şi depune dările de seamă statistice specifice activităţii financiar contabile, 

declaraţiile lunare privind plata obligaţiilor către bugetul statului; 
n) acordă viza de „bun de pl ată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 

Executiv al D.G.A.P.I. sector 2; 
o) actualizează procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calităţii în 

concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea biroului, ca urmare a actelor 
normative noi, a modificărilor legislative şi a îmbunătăţi rii continue a proceselor; 

4.4.3. Compartimentul Administrativ 

Art. 31. Compartimentul Administrativ are ca obiect principal de activitate asigurarea 
condiţiilor tehnico-materiale de desfăşurare a activităţii personalului instituţiei. 
Art. 32. Atribuţiile personalului Compartimentului Administrativ sunt următorele: 

a) asigură condiţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii la nivelul D.G.A.P.I. 
Sector 2; 

b) stabileşte necesarul şi efectuează aprovizionarea inst i tuţiei cu materiale consumabile, 
obiecte de inventar şi mijloace fixe, având în vedere încadrarea în prevederile 
bugetare; 

c) recepţionează şi eliberează din gestiune, pentru consum sau darea în folosinţă, a 
bunurilor de natura materialelor consumabile, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor 
fixe; 

ci) participă la acţiunile de inventariere a bunurilor instituţiei, la întocmirea li stelor de 
inventar şi a celor cu propunerile de casare; 

e) urmăreşte modul cum sunt folosite bunurile, ia măsuri pentru buna lor gospodărire, 
întreţinere şi reparare, pentru scoaterea clin gestiune şi valorificarea bunurilor casate, 
conform legi lor în vigoare, asigură modul judicios de repartizare a bunurilor 
procurate; 

t) face propuneri pentru recuperarea pagubelor aduse bunurilor aflate în administrare; 
g) asigură şi întreţine curăţenia în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul 

instituţiei; 

h) întreţine în stare de funcţionare mobilierul din dotare; 
i) urmăreşte folosirea cu eficienţă max imă a materialelor de curăţenie; 
j) asigură funcţionarea autovehiculelor inst ituţiei, întocmeşte foi de parcms, gestionează 

bonurile de benzină; 
k) acordă viza de „bun de plată" potrivit împuternicirii primite prin Decizia Directorului 

Executiv al D.G.A.P.l. sector 2; 
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RESPONSABILITĂŢI ALE PERSONALULUI 

Art. 33. Responsabilităţi ale personalului angajat: 
a) răspunde ele păstrarea secretului de serviciu, precum ş i secretul datelor şi al in formaţi ilor 

cu caracter confidenţia l deţinute sau la care arc acces ca urmare a executări i atri buţ i ilor 

ele serviciu; 
b) răspunde ele îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conşt i incios 

a îndatoririlor ele serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii 
instituţiei ; 

c) răspunde ele realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii , 
programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea insti tuţ i ei, şi de raportarea 
asupra modului de realizare a acestora; 

d) răspunde, potrivit dispozi\iilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, 
informaţiilor, măsurilor ş i sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; 

e) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; 
t) reprezintă ş i angaj ează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului 

care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; 
g) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; 
h) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului 

sau a inst ituţiei , în general ; 
i) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, 

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă 
acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţ ii ; 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 34. Directorul Executiv, Directorii Ajuncţi ş i Şefii Birourilor - pe baza atribuţiilor cupri nse 
în prezentul regulament - vor stabili , prin fi şa postului, în termen de 30 de zile ele la aprobarea 
acestuia, sarcinile de serviciu pentru fi ecare post în parte, urmărind o încărcare jud i cioasă a 
acestora confo rm pregătirii profesionale ş i funcţiei . 

Art. 35. Directorul Executiv, Directorii Executivi Ajuncţi şi Şefii Birourilor vor studia, anali za şi 

propune măsuri pentru îmbunătăţirea permanentă a activităţii , simplificarea evidenţei , reducerea 
timpului de circulaţie a documentelor, urmări rea creşterii operativităţii. 

Art. 36. Directorii executivi adjuncţi şi şefii birourilor vor propune măsuri de perfecţ i onare a 
pregătirii profesionale a sa l ariaţilor din subordine, întocmind totodată ş i aprecierile anuale 
(evaluarea performaţelor) pentru persoanele din structura coordonată. 

Art. 37. Directorii ş i şefii de birouri vor asigura securitatea materialelor cu conţinut secret ş i vor 
răspunde ele scurgerea informaţiilor sau a documentelor din cadrul birourilor şi 

compartimentelor. 
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Art. 38. Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la lucrări organizate de alte inst ituţi i 

sau autorită\i publice se face numai cu acordul Directorului Executiv. 
Art. 39. Rcgulmnentul de Organizare şi Funcţionare va fi modificat ori de câte ori vor apărea 
schimbări în cadrul normativ care reglementează activitatea direcţie i generale şi/sau în strnctura 
orgnnizatorică a acestuia sau la recomandarea unor autorităţi cu atribuţii de control ce au ca efect 

modificarea atribuţiilor direcţiei. 
Art. 40. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi adus la cunoştinţa angajnţiilor direcţiei 

prin distribuirea către acestia a documentului în format electronic. 
Art. 41. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 2 m. ~ ·ţ-5" / t ~. U. 2017, 
Art. 42. Prevederile prezentului regulament produc efecte faţă de toţi angajaţii D,G.A.P.I. şi faţă 
de toţi terţii care se ndresează instituţiei pentrn exercitarea uncia dintre atribuţiile stabilite în 

sarcina acesteia. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA 
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