






Anexa nr. I la H. C.L. Sector 2 nr. 281124.08.2022 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 



,r 

'-

tl ~ 4' • A 

~ ..t · "" · 
<'.~ "-.. ~„, ""'~ 
~„y;~ 

ADP2 
I 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTOR ECONOMIC 

NR. POSTURI: 53 

SERVICIUL SERVICIUL SERVICIUL 
ECONOM IC PARCARI A0MINl$TRATIV 

ŞFF Sf.:FMCIU ŞEF SERVICIU ŞEF SERVICIU . . „ 
1 . 

• . 1 

o o 22 

I 

ORGANIGRAMA 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

( ' DIRECTOR GENERAL 
/ 

I 

( DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

I 
I 

' ,r 
DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE ' I' 

DIRECŢIA TEHNICĂ ' 

'-
BIROUL 

SERVICIUL SALARIZARE 
ACHIZIŢII PUBLtCE 

$Ef Sl:N'YfCfU ŞEF BIROU 

• 
1 . 
o 

• 
1 

c 

o 

., 
' .· ~: .'~ t 

(~ ~ ~\ 
·o:.'> ~, „ n '-!1 
tît ':s P. 
-\ -· :.,. 
);· :::l _... a 
~· . t\) 

I Q 

ŞI RELAŢII CU PUBLICUL DIRECTOR TEHNIC 
DIRECTOR D.M.R.U.R.P 

NR. POSTURI: 24 '\... NR. POSTURI: 123 

BIROUL BIROUL COMPAR TIMEHTl>L SECŢIA SECŢIA SPAŢII VERZI. SECŢlA STR.AZI UJROUL 
ORGAN IZARE ŞI SECRETARIAT EVIDENJA.MUMCAIN ÎNTREŢINERE $1 SERE ŞI ŞI AV~E. AUTORIZATll 

FORMARE ŞIIT f0U)5Ul COMl»llfATI DOTARE DOMENIU PUBLIC URMARIRE INVESTIŢd URMARIRE INVESTIŢII ŞI CAOASTRU 
PROfESM)NAl.A 

ŞEF SECŢIE SU' SECfll SC.Fk.Cl_, )t.I UIMOU 
.ŞEF BIROU ŞEF BIROU 

• • ' " 
„ „ • 

1 1 n , , 1 1 . . • , 
" . . 

o 2 o 2• 53 10 o 

I I 
IJUIOILl.DOU•9 

ATEUERUl PRODUCERE. 
EXPLOATARE MATER'-A.l 

alJllfMNE-=aLA OENOOflORICOl $1 -· ADMINISTRARE SERE 

ŞEFAJWER $0ATU.:R .. •• 
1 

1 

o 5 

17 53 

I 

SERA VOI.UNTARI SE.~A PANrELIMON 
fORMI f'Ot<M I 

10 „ 1 8 " o o o o 
1 o o 
9 1• 18 12 

Anexa nr . . J. ... la N..;t: · 
35"o~p6d~ 

CONIPAR11MEN1Ul 
St.CURIJATE 

,r 
DIRECŢIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ' 

SANAlATE IN MUNCA „ 
... SI 

ŞI SISTEMATIZARE RUTIERĂ 
DIRECTOR D.A.D.P.S.R 2 

o , 
'- NR. POSTURI: 139 o 

SECflA EXPLOATARE SfCŢlA MECANIZARE SERVICIUL BIROU L St.RVICIUl 

ECHIPAMENTE PARC DEMOLA Fli SIST(MArlZARE CON I ROL ŞI 

ŞI RIOICARI AU I 0 RUTIERA ADMINISlRARE 
OOMENIU PUBLIC 

ŞEF SEC PE ŞEF SECflE ŞEF SERVICIU ŞEF BIROU ::.O St:t<VICIU 

„ „ „ . " . . 1 1 1 
1 0 < • < „ 
16 52 25 o o 



Anexa nr. 2 la H. C.L. Sector 2 nr. 281124.08.2022 

STAT DE FUNCŢII 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 



ADP2 
STAT DE FUNCŢII 

ADM IN ISTRAŢIA DOMEN IULU I PUBLIC SECTOR 2 

Nr. Nr. funcţie contractu a lă de func ţi e contractua lă de Grad I T reapta 
C rt. Poziţie conducere execuţie Profesionala 

I I Director General li 

2 2 Director General Adjunct li 

DI RECŢIA ECONOM ICA 

3 I Director Economic li 

Serviciul Economic 
4 I Şef Servici u li 

5 2 Inspector de specialitate IA 
6 

„ 
.) Inspector de special itate IA 

7 4 Inspector de specialitate IA 
8 5 Inspector de specialitate IA 
9 6 Inspector de specialitate I 
10 7 Inspector de special itate I 
li 8 Inspector de special itate deb 
12 9 Referent IA 

Serviciul Parcă ri 

13 I Şef Serviciu li 

14 2 Inspector de specialitate IA 
15 3 Inspector de specialitate IA 
16 4 Inspector de specialitate I 
17 5 Inspector de speciali ta te I 
18 6 Inspector de specialitate li 
19 7 Inspector de speciali tate li 

20 8 Referent IA 
21 9 Referent IA 

Serviciul Adm inistrativ 
22 I Şef Serviciu li 

23 2 Inspector de specialitate li 
24 „ 

.) Referent IA 
25 4 Muncitor calificat I 
26 5 Muncitor calificat I 
27 6 Muncitor calificat I 
28 7 Muncitor calificat I 
29 8 Muncitor cali ficat I 
30 9 Muncitor calificat I 
31 10 Muncitor calificat I 
32 li Muncitor calificat I 
„„ 
.) .) 12 Muncitor cal ificat li 
34 13 Muncitor calificat li 

35 14 Muncitor calificat III 
36 15 lngrijitor 
37 16 lngrijitor 
38 17 lngrijitor 
39 18 lngrij itor 
40 19 lngrijitor 
41 ::w lngrijitor -
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1.Q 21 lngrijitor 
43 22 lngrijitor 
44 ?" _J lngrijitor 
45 24 lngrijitor 
46 25 lngrijitor 

Serviciul Achiziţii Publice, Co ncesiuni ş i Fonduri Structura le 
47 I Şef Serviciu li 
48 2 Inspector de speciali tate IA 
49 3 Inspector de spec ialitate IA 
50 4 Inspector de speciali tate IA 
51 5 Inspector de specialitate IA 
52 6 Inspector de speciali tate IA 
53 7 Inspector de specialitate IA 
54 8 Inspector de spec iali tate I 
55 9 Referent IA 

DIRECŢIA MANAGEMENT RESU RSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICU L 

56 I Director Management Resurse 
Umane ş i Rela\ii cu Publicul li 

Biroul Sala rizare 
57 I Şef Birou li 
58 2 Inspector de specialitate IA 
59 3 Inspector de special itate IA 
60 4 Inspector de specialitate I 
61 ' 5 Inspector de specialitate I 
62 6 Re ferent IA 

Biroul O rganizare şi Forma re Profesională 

63 I Şef Birou li 
64 2 Inspector de spec iali tate IA 
65 3 Inspector de specialitate IA 
66 4 Inspector de specialitate IA 
67 5 Inspector de specialitate li 
68 6 Inspector de special itate li 

Birou l Secretariat ş i IT 

69 I Şef Birou l i 
70 2 Inspector de specialitate IA 
71 „ 

J Inspector de specialitate I 
72 4 Inspector de special itate I 
73 5 Inspector de spec ialitate li 
74 6 Referent IA 
75 7 Curier 
76 8 Muncitor calificat I 

Compa rtimentul evidenta munca in fo losul comunitatii 

77 I 
78 2 
79 „ 

J 

DIRECŢIA TEHN ICĂ 

80 I Director Tehnic 
Secţi a In t reţinere şi Dotare Domeniu Public 

81 I Şef Secţie 

82 2 
83 3 
84 4 
85 5 
86 6 
87 7 

Inspector de speciali tate IA 
Inspector de specialitate li 
Inspector de specialitate I 

li 

II 
Inspector de specialitate IA 
Inspector de spec iali tate IA 
Inspector de specialitate IA 
Inspector de specialitate li 
Referent IA 
Referent IA 
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88 8 Referent I M 
89 9 Muncitor calificat I M,G 
90 10 Muncitor calificat I M,G 
91 11 Muncitor calificat I M,G 
92 12 Muncitor calificat I M,G 
93 13 Muncitor calificat I M,G 
94 14 Muncitor calificat I M,G 
95 15 Muncitor calificat I M,G 

Ateliernl Dotări şi lntreţinere Mobilier Urba n 
96 I Şef Ateli er Dotări li s 
97 2 Muncitor calificat I M,G 
98 3 Muncitor cal ificat I M,G 
99 4 Muncitor calificat I M,G 
100 5 Muncitor cal ificat I M,G 
101 6 Muncitor cal ificat I M,G 
102 7 Muncitor calificat I M,G 
103 8 Muncitor calificat I M,G 
104 9 Muncitor cal ificat I M,G 
105 10 Muncitor calificat I M,G 
106 11 Muncitor calificat I M,G 
107 12 Muncitor calificat I M,G 
108 13 Muncitor calificat li M,G 
109 14 Muncitor calificat 111 M,G 
11 0 15 Muncitor calificat II I M,G 
li I 16 Muncitor cal ificat 11 1 M,G 
11 2 17 Muncitor cal ificat II I M,G 
11 3 18 Muncitor cal ificat IV M,G 

Secţia Spa ţii Verzi, Sere ş i U rmărire Investiţii 

11 4 I Şef Sectie li s 
11 5 2 Inspector de specialitate IA s 
11 6 3 Inspector de specialitate IA s 
11 7 4 Inspector de specialitate IA s 
11 8 5 Inspector de specialitate IA s 
119 6 Inspector de specialitate I s 
120 7 Inspector de specialitate li s 
12 1 8 Referent IA M 
122 9 Referent IA M 

Atelier Producere, Ex ploatare Material Dendrotloricol si Administrare Sere 

123 I Şef Atelier li s 
124 2 Inspector de spec ialitate IA s 
125 3 Inspector de specialitate IA s 
126 4 Inspector de specialitate IA s 

Sera Voluntari 

127 I Referent IA M 
128 2 Muncitor cal ificat I M, G 
129 

„ 
.) Muncitor calificat I M, G 

130 4 Muncitor calificat I M, G 
131 5 Muncitor calificat I M, G 
132 6 Muncitor calificat li M, G 
,„.., 
.).) 7 Muncitor calificat 111 M, G 

134 8 Munc itor calificat IV M, G 
135 9 Muncitor calificat IV M,G 
136 10 Muncitor necalificat I M,G 

Sera Pantelimon 
137 I ... ,.-;,.-„,-,.- -·· I Inspector de specialitate I s 
138 2 V 1 #' .... I .,.„ l 

" .,.. h <> t't:> Muncitor calificat I M. G 
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139 .., 
Muncitor calificat I M, G J 

140 4 Muncitor calificat I M.G 
141 5 Muncitor calificat I M.G 
142 6 Muncitor calificat I M, G 
143 7 Muncitor calificat I M,G 
144 8 Muncitor calificat 11 1 M, G 
145 9 Muncitor cali ficat IV M, G 
146 10 Muncitor cali ficat IV M, G 
147 li Muncitor calificat IV M, G 
148 12 Muncitor calificat IV M, G 
149 13 Muncitor necalificat I M,G 
150 14 Muncitor necalificat I M, G 
151 15 Muncitor necalificat I M.G 

Formaţia I 
152 I Muncitor calificat I M, G 
153 2 Muncitor cal ificat I M, G 
154 3 Muncitor calificat I M, G 
155 4 Muncitor calificat I M, G 
156 5 Muncitor calificat I M, G 
157 6 Muncitor calificat I M, G 
158 7 Muncitor calificat li M, G 
159 8 Muncitor calificat 111 M, G 
160 9 Muncitor calificat IV M,G 
161 10 Muncitor calificat IV M, G 
162 11 Muncitor calificat IV M, G 
163 12 Muncitor calificat IV M, G 
164 13 Muncitor calificat IV M, G 
165 14 Muncitor necalificat I M, G 
166 15 Muncitor necalificat I M, G 
167 16 Muncitor necalificat I M, G 
168 17 Muncitor necalificat I M, G 
169 18 Muncitor necalificat I M, G 

Formaţia 2 
170 I Muncitor calificat I M, G 
171 2 Muncitor calificat 111 M, G 
172 

.., 
J Muncitor calificat 111 M, G 

173 4 Muncitor calificat IV M, G 
174 5 Muncitor calificat IV M, G 
175 6 Muncitor calificat IV M, G 
176 7 Muncitor calificat IV M, G 
177 8 Muncitor calificat IV M, G 
178 9 Muncitor necalificat I M, G 
179 10 Muncitor necal ificat I M, G 
180 li Muncitor necalificat I M, G 
181 12 Muncitor necalificat I M,G 

Secţia Străzi ş i Urmărire Investiţii 

182 I Şef Secţi e li s 
183 2 Inspector de specialitate IA s 
185 4 Inspector de specialitate IA s 
186 5 Inspector de specialitate IA s 
184 3 Inspector de specialitate li s 
187 6 Muncitor cali ficat I M,G 
188 7 Muncitor calificat li M.G 
189 8 Muncitor cal ificat 111 M. G 
190 9 

' \/17 l\"f" Muncitor calificat 111 M. G 
191 10 I -·-·- Muncitor calificat IV M.G 

j -&- - ---k ....,.h---
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192 11 Muncitor cali fi cat IV M,G 
193 12 Muncitor cali ficat IV M, G 
194 13 Muncitor neca li ficat I M,G 
195 14 Muncitor necalificat I M, G 
196 15 Muncitor necalificat I M,G 

Birou Avize, Autorizatii si Cadastru 
197 I Sef Birou li s 
198 2 Inspector de special itate IA s 
199 3 Inspector de speciali tate IA s 
200 4 Inspector de speciali ta te I s 
201 5 Inspector de speciali ta te li s 
202 6 Inspector de specialitate li s 

DIRECŢIA ADM INISTRARE DOMEN IU PUBLIC Ş I SISTEMATIZARE RUT IERA 
Director Administrare 

203 I Domeniu Public ş i li s 
Sistematizare Rutieră 

Secţia Exploatare Echipamente Parc 
204 I Şef Sec tie li s 
205 2 Inspector de specialitate IA s 
207 4 Inspector de specialitate IA s 
206 

.., 

.) Inspector de specialitate I s 
208 5 Inspector de specialitate I s 
209 6 Referent IA M 
210 7 Referent IA M 
211 8 Referent IA M 
212 9 Referent IA M 
213 10 Referent IA M 
214 11 Casier I M,G 
215 12 Muncitor calificat I M, G 
216 13 Muncitor cali ficat I M, G 
217 14 Muncitor calificat I M, G 
218 15 Muncitor calificat I M, G 
219 16 Muncitor calificat I M, G 
220 17 Muncitor calificat I M, G 
22 1 18 Muncitor calificat I M, G 
222 19 Muncitor calificat li M, G 
226 23 Muncitor calificat III M, G 
223 20 Muncitor cali ficat IV M, G 
224 21 Muncitor calificat IV M, G 
225 22 Muncitor calificat IV M, G 
227 24 Muncitor calificat IV M, G 
228 25 lngrij itor M, G 
229 26 lngrijitor M, G 
230 27 lngrijitor M, G 

Secţia Mecanizare 
23 1 I Şe f Secţ i e li s 
232 2 Inspector de specialitate li s 
233 3 Referent IA M 
234 4 Referent IA M 
235 5 Referent li M 
236 6 Referent li M 
237 7 Muncitor calificat I M, G 
238 8 Muncitor cali ficat I M.G 
239 9 Muncitor calificat I M.G 
240 10 I \ii7 AT \ Muncitor calificat I M,G 
24 1 11 1 ~nrP 1 -:.c;ţGrn 11bare Muncitor cali ficat I M.G 

\ -. :;:::CRETAE ·-·' 



141 12 Muncitor calificat I M, G 
243 13 Muncitor calificat I M,G 
244 14 Muncitor calificat I M, G 
24S IS Muncitor calificat I M,G 
246 16 Muncitor calificat I M, G 
247 17 Muncitor cali ficat I M,G 
248 18 Muncitor cali ficat I M,G 
249 19 Muncitor cali ficat I M,G 
2SO 20 Muncitor calificat I M,G 
2S I 21 Muncitor calificat I M, G 
2S2 22 Muncitor calificat I M,G 
2S3 23 Muncitor cal ificat I M, G 
2S4 24 Muncitor calificat I M,G 
2SS 2S Muncitor calificat I M,G 
2S6 26 Muncitor cali ficat I M,G 
2S7 27 Muncitor calificat I M,G 
2S8 28 Muncitor calificat I M,G 
2S9 29 Muncitor cal ificat I M,G 
260 30 Muncitor cal ificat I M, G 
26 1 31 Muncitor cal ificat I M, G 
262 32 Muncitor calificat I M, G 
263 ..,.., 

.).) Muncitor calificat I M, G 
264 34 Muncitor calificat I M, G 
26S 3S Muncitor calificat I M,G 
266 36 Muncitor calificat I M, G 
267 37 Muncitor calificat I M,G 
268 38 Muncitor caii ficat I M, G 
269 39 Muncitor calificat I M, G 
270 40 Muncitor calificat I M, G 
271 4 1 Muncitor calificat I M, G 
272 42 Muncitor calificat I M, G 
273 43 Muncitor calificat I M, G 
274 44 Muncitor calificat I M,G 
27S 4S Muncitor cali ficat I M,G 
276 46 Muncitor cali ficat I M,G 
277 47 Muncitor calificat I M,G 
278 48 Muncitor calificat I M,G 
279 49 Muncitor calificat li M,G 
280 so Muncitor calificat li M, G 
28 1 St Muncitor calificat li M,G 
282 S2 Muncitor calificat li M, G 
283 S3 Muncitor calificat II M,G 
284 S4 Muncitor cali ficat 111 M, G 
28S ss Muncitor calificat III M, G 
286 S6 Muncitor calificat II I M, G 
287 S7 Muncitor calificat IV M, G 
288 S8 Muncitor calificat IV M, G 

Serviciu Demolă ri şi Ridicări Auto 
289 I Şef Serviciu li 
290 2 Inspector de specialitate IA s 
291 .., 

.) Inspector de special itate IA s 
292 4 Inspector de special itate li s 
293 s Referent IA M 
294 6 . - i: eferent IA M 
29S 7 I " 1.L~. r. eferent IA M 
296 8 spre 1 ·eRr,m nuan: r. eferent IA M 
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297 9 Referent 
298 10 Referent 
299 11 Muncitor calificat 
300 12 Muncitor cali ficat 
301 13 Muncitor calificat 
302 14 Muncitor calificat 
303 15 Muncitor calificat 
304 16 Muncitor calificat 
305 17 Muncitor calificat 
306 18 Muncitor calificat 
307 19 Muncitor cali ficat 
308 20 Muncitor calificat 
309 21 Muncitor cali ficat 
310 22 Muncitor calificat 
311 23 Muncitor calificat 
312 24 Muncitor calificat 
313 25 Muncitor cali ficat 
314 26 Muncitor calificat 
315 27 Muncitor calificat 
316 28 Muncitor calificat 
317 29 Muncitor calificat 
318 30 Muncitor cali ficat 
319 31 Muncitor cali ficat 
320 32 Muncitor cali ficat 
32 1 33 Muncitor calificat 
322 34 Muncitor cali ficat 
323 35 Muncitor calificat 

Birou Sistematizare Rutieră 
324 I Şef Birou 
325 2 Inspector de specialitate 
326 3 Inspector de spec ialitate 
327 4 Inspector de speciali tate 
328 5 Inspector de specialitate 
329 6 Inspector de specialitate 

SERVICIUL CONTROL SI ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC 
330 I Şef Serviciu 
33 1 2 Inspector de specialitate 
332 3 Inspector de specialitate 
3 ........ .).) 4 Inspector de specialitate 
334 5 Inspector de speciali tate 
335 6 Inspector de specialitate 
336 7 Inspector de specialitate 
337 8 Inspector de special itate 
338 9 Referent 
339 10 Referent 
340 li Referent 
34 1 12 Referent 

COMPART IMENTUL SECU RITATE, SANATATE IN MUNCA SI P.S. I. 
342 I 
343 2 

Inspector de speciali ta te 
Inspector de speciali ta te 

PERSONAL DE CON DUC ERE 
PERSONAL TESA DE EXECUTIE 
PERSONAL OPERATIV 
TOTAL PERSONAL 

I V17AT~ 
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Anexa nr. 3 la H. C.L. Sector 2 nr. 281124.08.2022 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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Art. 1. ( I) Administraţ ia Domeniului Public Sector 2 (ADP 2) este înfiinţată în baza Deciziei 
Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

nr. 324/13.07.1974, se află sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 şi funcţ i onează ca instituţie 
publică de interes local cu personalitate juridică. Sediul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 
este situat în Bucureşti , Şoseaua Electronicii nr. 44, Sectorul 2. 

(2) Admini straţia Domeniului Public Sector 2 are următoarele obiective: 

- asigură întreţinerea şi c urăţen ia spaţii lor verzi, amenajarea şi reamenajarea lor. plantarea 
materialului dendro-floricol şi întreţinerea străzilor secundare, intrări ş i alei conform 
reglementăril or legale în vigoare; 

- admini st rează si gestioneaza domeniu l public de pe raza sectorului 2, pentru care deţine un 
drept de administrare legal constituit ş i asigură evidenţa patrimonială a acestui a; 

- admini strează Parcul de Agrement Tei, situat în Parcul Tei din B-dul Lacul Tei nr.143A, 
145-151 , din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti , identificat cadastral prin nr.23341 2; 

Art. 2. ( I) Administraţia Domeniului Public Sector 2 este finanţată din venituri proprii ş i subvenţii 

acordate de la bugetul local, are cont propriu deschis la Trezoreria Sectorului 2, ştampi lă proprie, iar 
documentele emise sunt semnate de către Directorul General al Administraţiei Domeniului Public 
Sector 2. 

(2) Clasificaţiile funcţionale corespunzătoare activităţilor A.D.P. Sector 2 sunt: 

- 67. 10.50 „Alte servicii în domeniile culturii , recreerii şi religiei" - pentru cheltuieli le de 
întreţinere spaţii verzi (parcuri , grădini publice, zone verzi) şi administrare parc agrement; 

- 84. 10.50 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor" - pentru cheltuielile de întreţinere a 
străzilor (alei, intrări , străzi, etc); 

- 33 .10.50 „Alte venituri din prestări de servicii ş i alte activ ităţi" - pentru veniturile obţinute 
din administrarea parcului de agrement şi alte venituri. 

Art. 3. Sumele încasate, reprezentând tari fe de utili zare a echipamentelor parcului de agrement, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 si alte locuri care vor fi amenajate, devin 
venituri proprii. 

Art. 4. Administraţia Domeniului Public Sector 2 poate obţine venituri proprii ş i din alte activităţ i , 

cum ar fi: prestarea unor servicii de administrare ş i întreţinere a domeniului public, exploatarea 
locuri lor de parcare existente la sediul Primăriei Sector 2. Administraţia Domeniului Public Sector 2 
poate obţine venituri din sponsorizări , subvenţii pentru instituţii publice de la Consiliul Local Sector 
2, venituri din prestări de servicii ş i alte activităţi , precum ş i din donaţii , conform leg i s laţie i în 
vigoare. 

Art. 5. Administraţia Domeniului Public Sector 2 este condusă de către Directorul General. 

Art. 6. ( 1) Directorul General al Administraţie i Domeniu lui Public Sector 2 asigură conducerea 
executi vă, răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţii lor ce îi revin în colaborare cu 
Directorul General Adjunct. Este împuternicit sa semneze acte, comenzi, contracte ş i convenţii , 

precum şi să s tabilească orice fel de raporturi juridice sau economice cu te rţii , în interesul public i 
cu privire la domeniul de acti vitate spec ific serviciului . în limita competenţe lor~~f 
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(2) Directorul General în colaborare cu Directorul General Adj unct coordonează, 

organi zează , îndrumă ş i supraveghează acti vitatea direcţ iilo r: 

- Economică; 

- Management Resurse Umane şi Re l aţ ii cu Publicul; 

- Tehnică ; 

- Administrare Domeniu Public şi Sistematizare Rut i eră. 

(3) Se va subordona direct Directorului General: 

- Compartimentul Securitate Sănătate în Muncă ş i PSI conform art. 24 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii ş i sănătăţii în muncă nr. 3 19/2006, cu modificările ş i 

completări le ulterioare; 

(4) În absenţa Directoru lui General, atribuţiile acestuia vor fi preluate ş i exercitate de către 
Directorul General Adjunct ori de câte ori va fi necesar ş i s ituaţia o va impune. 

Art. 7. Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al A.D.P. Sector 2 va 
partic ipa la coordonarea, organizarea şi supravegherea întregii activ ităţi a instituţie i . 

Art. 8. Directorul Economic coordonează, îndrumă şi verifică activitatea compartimentelor cu 
caracter economic: 

- Serviciul Economic; 

- Serviciul Parcări ; 

- Serviciul Administrativ; 

- Serviciul Achiziţii Publice. 

Art. 9. Directorul Management Resurse Umane ş i Relaţii cu Publicul coordonează, îndrumă ş i 

contro lează acti vitatea compartimentelor: 

- Biroul Salarizare; 

- Biroul Organizare ş i Formare Profes ională; 

- Biroul Secretariat şi IT; 

- Compartiment Evidenţă Muncă în Folosul Comunităţii. 

Art. 10. Directorul Tehnic coordonează, îndrumă ş i controlează acti vitatea compartimentelor: 

- Secţ i a Întreţinere ş i Dotare Domeniu Public; 

- Secţia Spaţii Verzi Sere ş i Urmărire Investi ţii ; 

- Secţia Străzi ş i Urmărire Investiţii ; 

- Biroul Avize, Autorizaţ ii ş i Cadastru. 

Art. 11. Directorul Administrare Domeniu Public ş i Sistematizare Rutieră coordonează, 

îndrumă ş i controlează activi tatea compartimentelor: 

- Secţ ia Exploatare Echipamente Parc ; 

- Secţ ia Mecanizare; 

- Serviciul Demolări ş i Ridicări Auto; 

- Biroul Sistemati zare Rutieră ; 

- Serviciul Control şi Administrare Domeniu Public. 
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Art. 12. Şefii de secţ ii , servicii, birouri ş i ateliere răspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le 
revin, colaborează permanent în vederea îndeplinirii la termen şi la o calitate corespunzătoare a 
sarcinilor ş i lucrărilor care intră în sfera de atribuţii ale compartimentelor pe care le conduc, precum 
ş i a altor sarcini apărute ocazional. potrivit necesităţilor insti tu\iei. 

Art. 13. Totodată au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în 
vederea des făşurării în bune condiţii a activităţii compartimentului, de a verifica îndeplinirea lor, de a 
lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea act i v ităţii compartimentului şi pentru folosi rea 
integrală a timpului de lucru. 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

A ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Art. 14. Secţiile , serviciile şi birourile din cadrul Admini straţiei Domeniului Public Sector 2 sunt 
următoare le : 

I. Serviciul Economic; 

2. Serviciul Parcări ; 

3. Serviciul Administrativ; 

4. Serviciul Achi ziţii Publice; 

5. Biroul Salarizare; 

6. Biroul Organizare ş i Formare Profesiona l ă; 

7. Biroul Secretariat şi IT; 

8. Compartimentul Evidenţă Muncă în Folosul Comunităţi i ; 

9. Secţ ia Întreţinere şi Dotare Domeniu Public are în subordine: 

Atelier Dotări şi Întreţinere Mobilier Urban; 

I O. Secţ i a Spaţii Verzi, Sere ş i Urmărire Investiţii are în subordine: 

Atelier Producere,Exploatare Material Dendroflori col ş i Administrare Sere; 

11 . Secţia Străzi ş i Urmărire Investiţii ; 

12. Biroul Avize, Autorizaţii ş i Cadastru; 

13. Secţia Exploatare Echipamente Parc; 

14. Secţia Mecanizare; 

15. Serviciul Demolări ş i Ridicări Auto; 

16. Biroul Sistemati zare Rutieră; 

17. Serviciul Control şi Administrare Domeniu Public; 

18. Compartimentul Sănătate, Securitate în Muncă ş i PSl; 
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CAPITOLUL Ul 
ATRIBUŢULE ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Art. 15. Administraţia Domeniului Public Sector 2 îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- as i gură dezvoltarea ş i întreţinerea reţe l e i stradale a Sectorului 2 prin activitatea de reparaţii ş i 

întreţinere a drumuri lor; 

- as igură dotarea, administrarea, repararea, întreţinerea şi protecţia dotări lor stradale; 

- asigură unitatea de concepţ ie ş i dezvoltare a zonelor verzi pe raza Sectorului 2; 

- administrează şi întreţine spaţii le verzi de pe teritoriul Sectorului 2; 

- administrează ş i întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul Sectorului 2, de!inute de servicii de 
interes public aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, în baza protocoalelor 
încheiate cu acestea; 

- asigură prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii materialul dendrofloricol necesar 
spaţiilor verzi de pe raza Sectorului 2; 

- execută ş i urmăreşte amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement, rea l izează decorări 

florale pentru asigurarea unui aspect corespunzător Sectorului 2; 

as igură avizarea, coordonarea ş i urmărirea execuţiei l ucrărilor edilitare reali zate pe domeniul 
public; 

- asigură deszăpezirea unităţilor publice de pe raza Sectorului 2 în perioada de iarnă; 

- desfăşoară activităţi de transport cu vehiculele aflate în proprietatea sa; 

asigură dotarea, exploatarea, întreţinerea ş i reparaţia parcului propriu de utilaje ş 1 a 
mijloacelor de transport; 

- as igură înfiinţarea de noi parcaje de reşedinţă si de utilitate publică; 

- ţine evidenţa locurilor de parcare de reşedinţă, a închirierii acestora ş i e l iberează autori zaţii de 
parcare; 

- ţine evidenţa parcărilor de utilitate publică pe care le are în administrare; 

- ţine evidenţa patrimoniului domeniului public; 

- asi gură controlul privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legisl aţ i e i în 
vigoare privind domeniul public; 

- asigură demolarea şi/sau evacuarea di verselor obiecte abandonate (vehicule, autovehicule, 
tarabe, tonete, panouri publicitare etc) sau depozitate pe domeniul public; 

- as igură evacuarea resturi lor vegetale rezultate din zonele ve rzi aflate în administrare; 

- participă împreună cu organele abilitate la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate 
pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ş i a dispoziţii lor 

Primarului Sector 2 sau ale Primarului General; 

- as i gură administrarea Parcului de Agrement Tei şi îl exploatează cu respectarea autor i zaţiilor 

de funcţionare legale; 

- organizează ş i administrează activitatea în Parcul de Agrement Tei privind buna funcţionare a 
echipamentelor de agrement cu public şi fără public, precum şi respectarea măsurilor de 
securitate în exploatare; 
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SECŢIUNEA l: 
ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI GENERAL 

Art. 16. Directorul General al Admini straţ ie i Domeniului Public Sector 2 as igură conducerea 
executi vă a instituţiei , răspunde de buna funcţionare a acesteia ş i îndep l ineşte următoare le atribuţii : 

- angajează fondurile instituţi e i prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al 
A.D.P. Sector 2; 

- aprobă angajarea personalului , conform l eg i s l aţie i în vigoare; 

- urmăreşte întocmi rea proiectului de buget propriu ş i a contului de execuţie bugetară pe care le 
supune av i zării Consiliu lui Local al Sectorului 2; 

- emite decizii ş i asigură aplicarea lor; 

- coordonează, supraveghează ş i controlează activitatea personalului A.D.P. Sector 2 şi poate 
ap lica sancţiuni disciplinare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- coordonează, îndrumă şi aprobă sarcini de serviciu stabilite de către şefi i de compartimente, 
pentru personalul A.D.P. Sector 2, urmărind îmbunătăţirea act iv ităţii ; 

- analizează împreună cu directorul general adjunct, directorii de specialitate ş i şefii de 
compartimente stadiul rea l izări i sarcini lor de serviciu, condiţii le de lucru ş i modul de 
respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine; 

- pune în executare dispoziţii le Primarului Sectorului 2 sau a persoanei delegată de către acesta, 
cu privire la atribuţii le A.D.P. Sector 2; 

- urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2, în 
cuprinsul cărora au fost menţionate atribuţii privind activitatea A.D.P. Sector 2; 

- analizează cu şefi i de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţii le de 
lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor; 

- răspunde în faţa Primarului sau a persoanei de legată de către acesta şi a Consiliului Local al 
Sectorului 2 cu privire la realizarea atribuţii lor de serviciu; 

- răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la 
activitatea desfăşurată; 

- răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea ş i aplicarea hotărâri lor Consil iului Local al 
Sectorului 2 cu privire la atribuţii l e A.D.P. Sector 2 şi a legis laţ ie i în vigoare; 

- aprobă statul de plată al instituţie i, numeşte şi e liberează din funcţie personalul instituţi ei , 

potrivit legii ; 

- urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii ş i 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare , pe care le prezintă Primarului sau persoanelor 
delegate de către acesta, spre a fi supuse aprobării Consil iului Local; 

- coordonează în mod direct activitatea Compartimentului Sănătate, Securitate în Muncă ş i 

P.S.I. ; 

- coordonează şi deleagă personalul din subordine cu privire la situaţ i i le de urgenţă; 

răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei institu\iei, conform legisla\iei în 
vigoare; 

- răspunde de patrimoniul instituţ i e i; 
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- reprezintă A.D.P. Sector 2 în re l aţii le cu autorităţile şi institu\iile publice, în faţa organelor de 
control de specialitate, cu persoanele juridice ş i fi zice, organi zaţii ş i fundaţii din \ară ş i 

străinătate , precum ş i în justiţi e. 

SECŢIUNEA 2: 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT 

Art. 17. Coordonează activitatea direcţ ii l or: 

- Economică; 

- Management Resurse Umane ş i Relatii cu Publicul ; 

- Tehnică; 

- Administrare Domeniu Public ş i Sistematizare Rutieră. 
Directorul General Adjunct în colaborare cu Directorul General al A.D.P. Sector 2 

participă la coordonarea, organizarea ş i supravegherea întregii activ ităţ i a instituţiei . 

În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia vor fi preluate şi exercitate de către 
Directorul General Adjunct şi ori de câte ori va fi necesar ş i situaţia o va impune. 

Directorul General Adjunct va avea următoarele atribuţii : 

- angajează, în baza deciziei Directorul General , fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei 
de ordonator terţiar de credite al A.D.P. Sector 2; 

- urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetară, pe care 
le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2; 

- coordonează , supraveghează şi contro lează activitatea personalului A.D.P. Sector 2 şi poate 
aplica sancţiuni disciplinare; 

- coordonează , îndrumă şi aprobă sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente, 
pentru personalul A.D.P. Sector 2, urmărind îmbunătăţirea activităţii; 

- analizează cu directorii ş i şe fii de compartimente stadiul realizării sarcini lor de serviciu, 
condiţiile de lucru ş i modul de respectare a obligaţii l or ce revin compartimentelor din 
subordine; 

- pune în executare dispoziţii le Primarului Sectorului 2 cu privire la atribuţiil e A.D.P. Sector 2; 

- urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2, în 
cuprinsul cărora au fost menţionate atribuţii privind activitatea A.D.P. Sector 2; 

- analizează cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcin ilor de serviciu, condiţi i l e de 
lucru şi modul de respectare a obl igaţii lor ce revin compartimentelor; 

- răspunde în faţa Directorului General cu privire la realizarea atribuţiilor de serviciu; 

- răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la 
activitatea desfăşurată; 

- răspunde de cunoaşterea , însuşirea, respectarea ş i aplicarea dec iziilor Consiliului Local al 
Sectorului 2 cu privire la atribuţii l e A.D.P. Sector 2 şi a legis laţi ei în vigoare; 

- răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei , conform leg i s laţie i în vigoare; 

- răspunde de patrimoniul instituţie i ; 

© /\dministra\ia Dom.:niului Publi.: S.:ctor 2 



ADMINISTRAŢIA REGULAMENT DOMENIULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 9 din 30 
PUBLIC SECTOR 2 

- reprezintă A.D.P. Sector 2 în relaţiile cu autorităţi le şi institu\iile publice, în faţa organelor de 
control de specialitate, cu persoanele juridice ş i fi zice, organi zaţii ş i fundaţii din ţară ş i 

străinătate, precum ş i în justiţie . 

SECŢIUNEA 3: 
ATRIBUŢIILE DIRECTORILOR DIN CADRUL: DIRECŢIEI ECONOMICE, 
DIRECŢIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, 
DIRECŢIEI TEHNICE ŞI DIRECŢIEI ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ŞI 

SISTEMATIZARE RUTIERĂ 

Art. 18. Se subordonează Directorului General şi Directorului General Adjunct ş i au următoare le 

atribuţii : 

- coordonează, îndrumă, stabilesc sarcini de serviciu şi controlează activitatea personalului 
serviciilor, secţiilor, birourilor ş i atelierelor din subordine; 

- asigură ş i verifică întocmirea la timp a tuturor documentelor emise de compartimentele din 
subordine; 

- asigură circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înreg istrăril or în 
compartimentele din subordine; 

- verifică modul cum au fost îndeplinite sarcinile de serviciu ale personalului din subordine; 

- coordonează , răspunde şi de leagă personalul din subordine cu privire la prevenţia şi protecţia 

contra incendii lor; 

- urmăresc şi răspund de respectarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţi ile A.D.P. Sector 2; 

- analizează împreună cu şefii de compartimente stadiul rea lizării sarcinilor de serviciu, 
condiţiile de lucru şi modul de respectare a obli gaţiilor ce revin compartimentelor din 
subordine; 

- contribuie la întocmirea necesarului de i nvestiţi i şi justifică propunerea; 

- coordonează întocmirea/revizuirea procedurilor operaţional e pentru structura funcţională pe 
care o conduc; 

- stabilesc împreună cu şefii de compartimente din subord ine personalul care participă la 
deszăpezire; 

- stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii A.D.P. Sector 2 cu aprobarea Directorului 
General şi a Directorului General Adjunct; 

- propun măsuri de sancţ ionare a personalului din subordine pentru motive reglementate de 
leg islaţia muncii ; 

- răspund de cunoaşterea, însuşirea ş i respectarea prevederilor legale în vigoare privitoare la 
activitatea des făşurată în cadrul compartimentelor; 

- răspund de executarea la timp ş i în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce le revin; 

- răspund direct în faţa Directorului General, Directorului General Adjunct şi a organelor 
abilitate să controleze activitatea A. D.P. Sector 2; 
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SECŢIUNEA 4: 
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ECONOMIC 

Art. 19. Principalele acti v i tăţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt: 

- asigură organizarea ş i funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitaluri lor proprii , utili zarea ş i ţinerea registrelor de contabilitate, 
întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile 
efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, atât în conturile 
contabile bilanţiere cal şi în cele extrabilanţiere, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi 

reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; 

- asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor ş i fo rmularelor comune 
priv ind acti vitatea contabi lă ş i normele metodologice emise de Ministerul Finanţe lor Publice, 
privind întocmirea ş i utili zarea acestora; 

- organizează ş i conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale în conformitate cu OMFP nr.1792/2002, avi zează angajamentele legale şi 
întocmeşte ordonanţările de plată în limita ş i pe structura bugetului aprobat; 

- efectuează lichidarea ş i plata cheltuielilor instituţiei , în conformitate cu leg i s laţia în vigoare, 
respectiv OMFP nr.1792/2002; 

- asigură evidenţă contabilă a debitorilor ş i transmite către cabinetul de avocatură documentaţia 

pentru recuperarea acestora; 

- organizează activitatea de inventariere a patrimoniul instituţie i şi prezintă directorului 
General rezultatele acestei act ivităţi ; 

- real izează valorificarea inventarierii patrimoniului aflat în proprietatea ş i/sau administrare 
instituţiei şi înregistrează în evidenţa contabilă eventualele diferenţe constatate (minusuri sau 
plusuri la inventar) de către comisia de inventariere (diferenţe analizate ş i rămase certe) 
avizate ş i consemnate ş i în procesul verbal întocmit de către Comisia de inventariere, pentru 
punerea de acord a situaţie i scriptice cu situaţia faptică; 

- întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către furnizorii de bunuri , servicii şi 

lucrări, pe bază de documente justificative legal avizate şi aprobate de cei în drept; 

- întocmeşte situaţii statistice pentru domeniul de activitate ş i le înaintează instituţiil or care 
sunt beneficiare ale acestor situaţii conform normelor legale; 

- verifică gestiunea magaziei ş i casieriei privind numerarul existent, materialele existente în 
magazie şi alte valori (timbre poştale, fi scale, bonurile valorice de combustibil si 
combustibi lul din stoc, etc.), la termenele prevăzute de normele legale în vigoare; 

- efectuează prin casierie operaţii de încasări plăţi ş i depuneri în numerar pe baza documentelor 
aprobate ş i supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementări lor legale; 

- înregistrează în contabilitate mişcări l e intrare-i eşire a mij loacelor fixe, a obiec telor de 
inventar şi a stocuri lor de materiale, pe baza datelor ş i a documentaţiei justificative furnizate 
de evidenţa tehnico-operativă a instituţie i ; 

- ţine evidenţa contabilă a bunurilor mobile ce aparţin domeniului public ş i domeniului privat 
al Municipiului Bucureşt i, aflate în administrarea A.D.P. Sector 2; 

- întocmeşte, verifică, semnează electronic şi transmite lunar, trimestrial ş i anual fo rmularele 
impuse de Ministerul Finanţe lor în FOREXEBUG; 
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- asigură pregătirea Caietelor de sarcini şi propune criterii de evaluare pentru realizarea 
achiziţie i , în cazul în care achizi ţia implică acti vitatea serviciului; 

- partic i pă în comisiile de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici la atribuirea 
contractelor de bunuri/servic i i/lucrări , în cazul în care achiziţia impl ică activitatea serviciului ; 

- urmăreşte modul de deru lare a contractelor ş i avizează s ituaţiil e de pl ată pentru 
lucrările/serv ic iile/bunurile din cadrul contractelor încheiate cu operatorii economici specifice 
acti vităţii serviciului; 

- coordonează activitatea de elaborare/rectificare a proiectulu i de buget în baza propunerilor 
primite din partea compartimentelor; 

- întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare ş i urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de 
cheltuiel i aprobate prin bugetul instituţiei ; 

- întocmeşte rapoartele lunare privind indicatorii din bilanţ , plăţ il e restante ş i situaţia p l ăţilor 

efectuate ş i a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN 
post aderare, conform OMF 479/20 12 şi decontul de TVA; 

- întocmeşte trimestrial ş i anual situaţiile fi nanciare, anexele la bilanţ şi raportul, conform 
normelor elaborate de Ministerul Finanţe lor Publice; 

- înregistrează operaţiunile contabi le privind lucrările de investiţii realizate în regie proprie; 

- înregistrează operaţiunile contabile privind lucrările de investiţii realizate de către terţi ; 

- înregistrează operaţiunile contabile privind serviciile prestate de către terţi; 

- organizează lucrări le de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică, înaintează 

propuneri privind componenţa comisiilor de inventariere, precum şi a comisiei centrale de 
inventariere; 

- verifică şi valorifică inventarul patrimoniului instituţiei; 

- efectuează inventarierea prin sondaj lunar, până la 150 de repere din patrimoniul instituţie i ; 

- urmăreşte lichidarea avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbirilor 
telefonice, a utilităţilor de la te rţi , a penalităţilor de întârziere, a cheltuielilor de executare, etc, 
conform legi s l aţiei în vigoare şi virarea acestora la bugetul local; 

- verifică şi anal izează conturile; 

- răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce îi revin în domeniul financiar stab ilite ca 
urmare a controalelor efectuate de organele în drept; 

- colaborează cu Trezoreria Sectorului 2 cu celelalte compartimente din cadrul instituţie i , cu 
alte autorităţi , instituţii publice, terţi, precum şi cu Ministerul Finanţe lor Publice; 

- exerc ită controlul zilnic asupra operaţii lor efectuate prin caserie şi as igură încasarea la timp a 
creanţe lor, luând măsuri necesare pentru stabilirea răspunderi lor atunci când este cazul ; 

- înreg is trează în evidenţa contabilă achiziţii le de mijloace fixe; 

- primeşte documentaţia pentru casarea materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe 
ş i o înreg istrează în ev idenţa contabilă; 

- întocmeşte documentaţia pentru transferul fără plată a bunuri lor la alte instituţii publice sau 
primirea lor de la alte instituţii ; 

- as igură valorificarea deşeurilor rezultate din casarea obiectelor de inventar ş i mijloacelor fixe; 

- întocmeşte s ituaţia centra li zată privind necesarul de cheltuie li în vederea realizării proiectului 
de buget anual , a bugetului , cât ş i a rectificării acestuia, în baza so licitări lo r îr~~-tate-pe 

compartimentele de specia litate ale inst i tuţi e i : r \iff A"î' \ 
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- central i zează propunerile compartimentelor de specialitate privind diminuarea sau 
suplimentarea de cheltuieli, întocmind note de fundamentare aferente; 

- urmăreşte etectuarea plăţilor salariale, bunuri şi servicii, cât şi investiţii pe măsura deschiderii 
finanţării obiectivelor prevăzute în lista de investiţii cu respectarea stric tă a dispoziţiilor 
legale în vigoare; 

- e fectuează calcule de fundamentare a indicatori lor economici ş i financiari privind veniturile 
ş i cheltuielile pe baza cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre; 

- emite, semnează ş i transmite instituţie i publice ierarhic superioare, spre aprobare cererile 
pentru deschiderea de credite, conform Ordinului nr. 720/2014 din 22 mai 20 14 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind execuţ ia bugetelor de venituri ş i cheltuieli ale 
instituţiilor publice; 

- depune cererile pentru deschiderea de credite bugetare la unităţile Trezoreriei Statului în 
Registrul operaţi unilor de trezorerie; 

- propune deschiderea şi retragerea de credite lunare ş i întocmeşte documentaţia necesară către 

Primăria Sectorului 2; 

- as igură respectarea st rictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate, 
astfel încât cheltuielile să nu depăşească prevederile din buget; 

- so l icită de la ordonatorul principal de credite fondurile necesare, în limita creditelor bugetare 
aprobate pentru realizarea planului de investiţ ii ; 

- asigură desfăşurarea ritmică a operaţiuni lor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă de 
investiţii , plata în termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat 
ş i local, as igurări sociale, fonduri speciale, etc; 

- urmăreşte şi verifică garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale pentru 
majorarea cuantumurilor garanţiilor de câte ori este necesar şi întocmeşte documentaţia 

pentru restituirea garanţiei materiale atunci când gestionarul predă gestiunea; 

- menţine permanent legătura cu băncile comerciale cu care l ucrează în vederea ridicării 

extraselor de cont pentru garanţii le gestionarilor; 

- evidenţiază în contabilitate garanţiile de participare la procedurile de achiziţie publ ică ş i 

garanţiile de bună execuţie aferente contractelor de furnizare de produse/ prestări servicii/ 
execuţie de lucrări ; 

- asigură înregistrarea în contabilitate a drepturilor salariale, normei de hrană, sporurilor ş i a 
altor drepturi prevăzute de lege; 

- verifică sistematic operaţiunile care fac obiectul CFPP din punct de vedere al legalităţii, 

regularităţii şi al încadrării în limitele ş i destinaţia creditelor bugetare ş i/sau de angajament; 

- verifică dacă proiectele operaţiunilor sunt însoţite de acte justificative necesare ş i de 
angajamentele bugetare individuale, propunere de efectuare a unei cheltuieli, ordonanţare de 
plată după caz; 

- verifică dacă facturile cuprind în mod obligatoriu: sintagma, „Bun de plată" , numele în clar, 
data ş i semnătura conducătorului compartimentului de specialitate; 

- efectuează verificarea de fond, conform instrucţiunilor specifice fiecărui tip ele operaţiune; 

- verifică deconturile de cheltuieli din punct de vedere al leg i slaţi ei , documentelor justificative 
~nex~te la ordinul de deplasar~ , y~·ecum şi resp~ctar.e~ !ern~enu lui de justificare ~.~L\ în 
tuncţte de care se percep pena!ttaţ t , conform l eg 1 s l aţ1e1 111 vigoare; ,---- \H7 .li.,. 
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- acordă viza de CFPP constând în verificarea si stematică a proiectelor de operaţiun i care fac 
obiectul acestuia, din punct de vedere al legali tăţi i , regularităţii şi încadrări i în limitele ş i 

destinaţia creditelor bugetare ş i de angajament; 

- CFPP se va exerci ta pe baza actelor ş i/sau documentelor justificative certificate în priv inţa 

real ităţ ii , regu lari tăţ ii ş i lega lită ţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate 
emitente; 

- as igură şi răspunde de corectitudinea, exactitatea ş i realitatea date lor înscrise în registrul 
privind operaţiunile prezentate la viză de CFPP; 

- întocmeşte refuzul de viză dacă documentele prezentate nu corespund ceri nţelor CFPP; 

- transmite refuzul de viză conducătoru lui instituţiei însoţit de documentele justi ficative; 

- in formează Curtea de Conturi ş i MFP asupra operaţiunilo r refuzate la viză ş i efectuate pe 
propria răspundere a conducă torului instituţiei , însoţită de copia după decizia de efectuare a 
operaţiunii ş i după motivaţia refuzu lui de plată; 

- verifică încadrarea plăţilor efectuate în prevederile bugetare, trimestriale şi anuale; 

- întocmeşte alte lucrări dispuse de către conducerea instituţ i e i în sarcina serviciului ; 

- întocmeşte proceduri operaţ iona le pentru domeniul propriu de acti vitate. 

SECŢIUNEA 5: 
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PARCĂRI 

Art. 20. Principalele activităţ i desfăşurate în cadrul serviciului sunt: 

- i dent ifică ş i obţine avizarea noi lor spaţii de parcare de reşedinţă în sector; 

- marchează ş i semnalizeaza orizontal si vertical locurile de parcare de reşedinţă avizate; 

- întocmeşte şi actual izează ev idenţa locurilor de parcare de reşedinţă; 

- menţine evidenţa solic itărilor privind locurile de parcare de reşedinţă; 

- atribuie dreptul de utilizare a locurilor de parcare de reşedinţă nou create; 

- atri buie dreptul de utilizare a locuri lor de parcare de reşedinţă existente (realocarea locurilor 
de parcare); 

- verifică respectarea condiţiilor contractuale de către utilizatorii locurilor de parcare de 
reşedinţă; 

- asigură punerea în apl icare a dispozi ţ iilor Consiliului Local Sector 2 ş i ale Consil iu lui 
General privind plata contravalorii locurilor de parcare. 

- răspunde în termen legal la sesizările ş i reclamaţiile cetăţenilor, redactează şi transmite 
răspunsurile către aceştia; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice acti vităţii serviciului şi avizează 

situaţiile de p lată pentru lucrările/serv ic iile/bunurile din cadrul contrac telor încheiate cu 
operatorii economici; 

- în tocmeşte procedurile operaţi ona le pentru domeniul propriu de activitate. 

© Administra\ia Dom..:niului Public S..:ctor 2 
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SECŢIUNEA 6: 
ATRIBUŢIILE SERVICI ULUI ADMINISTRA TIV 

Art. 21. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt: 

- organizează activitatea de dispecerat, în afara programului de lucru al instituţiei ; 

- as igură exploatarea centralei termice; 

as igură curăţenia în incinta instituţiei, în pasajele pietonale sau alte obiective a flate în 
administrarea instituţi e i , după caz; 

- solic it ă, centra lizează ş i comandă materialele de curăţeni e, rechizitele ş i alte bunuri ş i servicii 
necesare desfaşurării acti v ităţi i ; 

- organizează lucrări le de modernizare, e ficienti zare, întreţinere şi reparaţii a insta l aţiilor, 

echipamentelor, clădirilor ş i dotărilor instituţie i , reali zate în regie proprie sau cu terţi ; 

- întreţine sistemul de moni tori zare video instalat la sediul instituţiei şi la obiectivele a fl ate în 
administrare; gestionează imaginile preluate prin sistemele de monitorizare video; 

- urmăreşte derularea serviciilor de pază la sediul instituţie i ş i la pasajul pietonal Obor; 

- urmăreşte realizarea lucrărilor de dezinsecţie , dezinfecţie şi deratizare la sediul instituţie i şi la 
pasajul pietonal Obor; 

- urmăreşte derularea contractelor, aferente Serviciului Admin istrativ; 

- asigura managementul deşeurilor generate de activitatea curentă a instituţie i (colectare 
selectiva: fracţie uscată/fracţi e umedă); 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru contractarea de servicii sau lucrări diverse: caiete de 
sarcini , note justificati ve, referate de neces itate, anexe (cantităţi , valori estimate, devize, etc.), 
studii de oportunitate, urmărirea lucrărilor ş i serviciilor contractate (verificarea situaţii lor de 
lucrări ,ve ri ficarea proceselor verbale etc.); 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice act i vităţii serviciului ş i avizează 

s i tuaţiil e de plată pentru lucrările/servici ile/bunurile din cadrul contracte lor încheiate cu 
operatorii economici; 

- întocmeşte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 7 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ACHIZIŢII PUBLICE 

Art. 22. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt : 

- întocmeşte si actua lizează programul anual al achi ziţiilor publice (PAAP) ş i strategia de 
contractare pe baza referatelor de necesitate ş i a notelor de fundamentare, transmise de 
celelalte compartimente; 

- rea lizează demersurile necesare pentru înreg i strarea/reînno irea/recuperar~11ţ&!~:ă1·~rJ· 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital. dadf este caMl7 "I)._ b re 
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- înaintează contractele de achizi ţie publ ică spre avizare la control financiar preventiv şi către 

ordonatorul de credite; 

- asigură pregăti rea Caietelor de sarcini ş i propune criterii de evaluare pentru realizarea 
achiziţiei , în cazul în care achiz iţia impli că activitatea serviciu lui ; 

- part ic ipă în comisii le de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici la atribuirea 
contractelor de bunuri/servicii/lucrări , în cazul în care achiz iţia implică activitatea serviciului; 

- urmăreşte modul de deru lare a contractelor specifice activ ităţii serviciului ş i av i zează 

situaţ iile ele p lată pentru lucrările/servic iile/bunurile d in cadrul contractelor încheiate cu 
operatorii economici; 

- transmite contractele încheiate compartimentelor de specialitate pentru urmărirea derul ării 

acestora; 

- întocmeşte proceduri operaţ i ona le pentru domeniul propriu de activitate; 

SECŢIUNEA 8: 
ATRIBUŢIILE BIROULUI SALARIZARE 

Art. 23. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt: 

- întocmeşte documentele justificative pentru proiectul de buget, cheltuielile cu salariile ş i alte 
drepturi, conform leg i s l aţie i în vigoare; 

- completează şi transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă operaţiunile efectuate în 
RE V I SAL; 

- stabileşte drepturile salariale şi cele de natură salaria l ă, întocmeşte note de calcul; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea/calcularea sporurilor; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea/calcularea voucherelor de vacanţă; 

- asigură reali zarea p lanifi cării concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 

- as igură preluarea de la compartimentele instituţi e i , pentru întocmirea statelor de plată a 
următoarelor documente: fo ile colective de prezenţă pentru to ţi salariaţii instituţiei verificate 
şi semnate de către şefii de compartimente, certificate le medicale, decizii privind modificarea 
drepturilor salariale, cereri de concedii de odihnă şi a lte documente privind modificarea 
drepturi lor salariale; 

- asi gură gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, transmiterea către AN I 
ş i publicarea pe site-ul instituţie i . Prin persoana desemnată din cadrul biroului , asigură 

consultanţă în vederea completării OA şi DI; 

- întocmeşte statele de p lată lunare pentru sa lariaţii instituţi ei privind drepturile salariale 
cuvenite, conform proceduri lor legale în vigoare; 

- ca lc ulează indemni zaţiile aferente concediilor medicale ş i efectuează plata acestora lunar; 

- întocmeşte lunar centralizatorul de salarii şi ordinele de plată aferente acestora; 

- întocmeşte ş i transmite lunar către banca centralizatorul în vederea efectuari i plăţ ii salariilor, 
prin card ; 

- calculează contribuţi ile aferente salariilor, întocmeşte ord ine de plată pentru: as i gurările 

sociale de stat, asigurări le sociale de sănătate , as igurări l e pentru ajutorul de şomaj ş i a 
celorlalte fonduri speciale: 

~\ 
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- întocmeşte ş i transmite la termenele stabilite situaţii statistice, raportări şi dec laraţii privind 
drepturi le sa lariale cuvenite angajaţi lo r către organele abi litate, conform legi s laţie i în vigoare; 

- as igură întocmirea ş i el iberarea adeverinţe lor pentru angajaţii institi ţiei ; 

- întocmeşte proceduri operaţiona le pentru domeniul propri u de act ivitate. 

SECŢIUNEA 9: 
ATRIBUŢIILE BIROULUI ORGANIZARE Ş I FORMARE PROFESIONALĂ 

Art. 24. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt : 

- centralizează propunerile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante întocmite de 
şe fi i structuri lor funcţ iona le; 

- organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul 
i nstituţi e i , conform leg i s l aţie i aplicabile personalului contractual; 

- asigură întocmirea documentelor specifice reglementării relaţiil or de muncă, respectiv dec izii , 
CIM- uri , acte adiţi onal e, acorduri de confidenţial itate, etc.; 

- as i gură întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale angaj aţilor A.0 .P. 
Sector 2; 

- gestionează fişe le de post care vor cuprinde atribuţi il e şi răspunderile ce le revin 
salariaţilor. Acestea vor fi întocmite/actualizate de şefii compartimentelor pentru fiecare 
salariat din subordine; 

- centrali zează propunerile privind promovarea personalului contractual, întocmite de şefii 

structurilor funcţionale din cadru l A.0.P. Sector 2, conform legii ; 

- organizează examenele de promovare în grade/trepte profesionale; 

- coordonează şi moni torizează procesul de evaluare anua lă a personalului , urmărind 

aplicarea corectă a procedurilor de evaluare şi asigurând asistenţă de specialitate 
evaluatori lor ; 

- întocmeşte/redactează deciziile directorului general şi ţine ev idenţa acestora; 

- asigură aplicarea prevederilor legale privind Strategia Naţională Anticoruptie (SNA) ş i 

consilierul de etică, în cadrul A.O.P. Sector 2; 

- întocmeşte ş i actuali zează Regulamentul Intern, după consultarea reprezentanţ ilor salari aţ ilor; 

- centralizează propunerile de reorganizare ale compartimentelor insti tuţie i ş i pregăteşte 

documentaţ ia necesară în vederea aprobării de către Consiliul Local, a Organigramei, Statului 
de funcţii , Regulamentului de Organizare ş i Funcţionare ale A.D.P. Sector 2; 

- eval uează necesarul de pregătire profesional ă pentru sal ariaţii in stituţie i ; 

- întocmeşte planul anual de pregătire pro fesional ă conform propunerilor şefilor de 
compartimente; 

- p lanifică participarea sa lariaţilor la programe de instruire, în funcţie de conţinutu l 

rapoartelor de evaluare; 

- as igură evidenţa sesiunilor/cursurilor de pregătire profesională: 

- as i gură secretariatul Comisiei SC IM; 

- transmite documentele solicitate de Preşedinte le Comisiei de d i sc i p lină, conform legii..; ~..-

- as igură secretariatu l Comisiei de discip lină: : ----\IO'-~~- -nbare e \ :l"-\J1 . I 
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- as igură gestionarea documentelor Comisiei de di sciplină; 

- întocmeşte proceduri operaţiona le pentru domeniul propriu de acti vitate. 

SECŢIUNEA 10: 
ATRIBUŢIILE BIROULUI SECRETARIAT Ş I I.T. 

Art. 25. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt: 

- as igură accesul la informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/200 I; 

- as igură des făşurarea acti vi tăţii de informare şi re l aţii cu publicul prin: informarea direc tă a 
persoanelor, prin telefon sau prin e-mail ; 

- asigură informarea internă a personalului ; 

- as igură informarea interinstituţională; 

- răspunde pentru aplicarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul General privind protecţ ia datelor (UE) 216/668; 

- monitori zează respectarea normelor privind protecţia date lor cu caracter personal ; 

gestionează operaţiuni le de registratură prin preluarea apelurilor telefonice, primirea ş i 

înregistrarea tuturor tipurilor de documente adresate instituţie i sau transmise de către 

instituţie; 

- distribuie documentele conform rezo l uţiei către compartimentele de specialitate, cu 
precizarea termenului de soluţionare în cazul petiţiilor; 

- distribuie actele administrative; 

- urmăreşte soluţ ionarea ş i redactarea în termenul legal a răspunsurilor şi petiţiilor înregistrate; 

- expediează răspunsuril e, prin curier sau poştă către petiţionari ; 

- redirecţionează petiţiile greşit transmise/înregistrate la A.D.P. Sector 2, către autorităţ ile sau 
instituţ iile publice în ale căror atribuţ ii intră rezolvarea problemelor semnalate în 
cereri/sesizări , în termenul legal ; 

- furni zează informaţii utile ş i îndrumă persoanele interesaţe către compartimentele 
competente; 

- organ i zează serviciul de curierat în vederea depunerii şi ridicării documentelor pentru ş i de la 
instituţii ; 

- asigură convocare salari aţ ilor la diferite întâlniri/şedinţe organizate de către conducerea 
instituţie i ; 

- asigură programarea audienţe lor la conducerea instituţie i şi urmăreşte soluţionării 

problemelor expuse în cadrul acestora ; 

- întocmeşte semestrial un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul 
instituţie i ; 

- asigura evidenta, gestiunea ş1 conservarea arhive i instituţiei ş1 actualizarea 
Nomenclatorului arhivistic. 

- as igură controlul utili zări i resurselor IT; 

- urmăreşte modul de deru lare a contractelor spec ifice activităţ ii biroului şi av i zează s ituaţiile 

de plată pentru lucrările/servicii le/bunuril e din cadrul contractelor închei\n1Lb:~\i 
economici; \ii ·nbare \ 
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- întocmeşte proceduri operaţiona le pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 11 
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI EVIDENŢĂ MUNCĂ ÎN FOLOSUL 

COMUNITĂŢII 

Art. 26. Principalele activităţ i desfăşurate în cadrul compartimentului sunt: 

as igură ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţ ii 

transmise de organele jurisdicţiona le către A.D.P. Sector 2 cu respectarea prevederilor legale 
OG 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestări i unei ac tivităţi în fo losul 
comunităţ i i ş i închisorii contravenţi onale, cu modificări le ş i completările ulterioare, precum 
ş i din Legea nr.253/201 3 privind executarea pedepselor, a măsurilor educati ve ş i a altor 
măsuri neprivative de libertate di spuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
republicată , cu modificările ş i completările ulterioare; 

primeşte ş i înregistrează mandatele de executare a unei munci în fo losul comunităţii ; 

organizează ş i as igură evidenţa documentelor compartimentului ş i arhi varea dosarelor 
soluţionate ; 

asigură stabilirea programului de activitate şi a l ocaţiei de desfăsurare a munci i pentru fiecare 
persoana care desfăşoară muncă în fo losul comunităţi i în cadrul A.D.P. Sector 2; 

asigură punerea la dispozi ţia persoanei care execută munca în folosul comunităţii a 
echipamentului necesar desfăşurării activităţii ; 

as igură supravegherea efect ivă a modului de executare a activităţi i ; 

verifică, în baza programului de lucru stabilit, prezenţa la locaţie a persoanei care execută 
muncă în fo losul comunităţii ş i modul în care aceasta îşi execută sarcinile stabi lite; 

întocmeşte documentele aferente dosarelor de executare a muncii în folosul comunităţ ii aflate 
în evidenţa Compa11imentului ; 

completează dosarele cu fi sa de instruire în securitatea muncii, programul de planificare a 
activitatii , adeverinte medicale, ad rese, referate, note interne, fi şe de prezentă, informări , 

comunicări , procese verbale de constatare etc.; 

asigură final izarea procedurii de executare a mandatelor de muncă în fo losul comunităţi i prin 
ducerea la îndeplinirea măsuril or dispuse prin sentinţe , decizii, ordonanţe etc, ş i comunicarea 
adeverinţe i/dovezii emise de A.D.P. Sector 2 către persoana care a executat ş i către organele 
juri sdicţiona le emitente, în termenul stabilit de acestea; 

as igură sesizarea emitentului actului prin care s-a dispus executarea muncii în fo losul 
comunităţi i cu privire la atitudinea ş i comportamentul contravenientului/persoanei la locul de 
muncă ş i anume: refuzul de a executa mandatul , neprezentarea nej ustificată la punctul de 
lucru, abateri disciplinare, dezinteres în îndeplinirea sarcinilor stabi lite etc; 

după executarea muncii neremunerate în fo losul comunităţ ii , are obl igaţ ia de a emite ş i de a 
comunica serviciului de probaţiune ş i persoanei supravegheate un document care atestă că 

munca în fo losul comunităţ ii a fost executată ; 

\1\7 ~"î' 
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asigură expedierea actelor către organele j urisdictionale, secţ ii de poli ţ i e precum ş i Direcţia 

de Taxe ş i Impozite Locale Sector 2; 

as igură centralizarea ş i evaluarea permanenta, în timp real, a datelor ş i i nformaţii l or rezultate 
din activitatea Compartimentului Evidentă Muncă în Folosul Comunităţ ii - rapoarte de 
acti vitate, informări , comunicări ; 

as igură stabilirea tipurilor de activ ităţi desfăşurate , supravegherea ş i întocmi rea pontajului 
benefic iarului de ajutor social comuni tar; 

întocmeşte proceduri operaţiona l e pentru domeniul propriu de act ivitate. 

SECŢIUNEA 12: 
ATRIBUŢIILE SECŢIEI ÎNTREŢINERE ŞI DOTARE DOMENIU PUBLIC 

Art. 27 Secţi a Întreţinere ş i Dotare Domeniu Public are în subordine Atel ierul Dotări ş i Întreţinere 
Mobilier Urban. 

Art. 28 A) Principalele act ivităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt: 

- coordonează activitatea atelierului ; 

- răspunde de întocmirea şi menţinerea evidenţe i do tărilor domeniului public al Sectoru lui 2; 

- răspunde de achiziţia, întreţinerea ş i reparaţi ile dotărilor domeniului public (mobi lier urban, 
fântâni ornamentale, arteziene, ceasuri , garduri/împrejmuiri, branşamene apă ş i iluminat, 
echipamente de joacă şi de fitness etc); 

- planifică lucrările specifice domeniului de activitate; 

- ţine evidenţa contractelor de servicii incidente activităţilor specifice; 

- verifică pe teren starea dotărilor ş i propune măsuri de îmbunătăţ ire a acestora; 

- asigură întreţinerea, cu personal propriu sau cu prestatori, a dotări lor domeniului public din 
Sectorul 2, alocate pentru administrare; 

- urmăreşte lucrăril e de mentenanţă, întreţinere şi reparaţ i i a dotărilor di n sectorul 2, alocate 
spre administrare, realizate de către furni zorii de servicii ; 

- urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de utilităţ i (apă, energie e lect rică, gaze 
naturale); 

- coordonează lucrările de vidanjare a spaţi ilor alocate spre administrare; 

- rea l izează/întreţine branşamentele apă/canal , lucră ri electrice; 

- întocmeşte documentaţia primară pentru ini ţ i erea procedurilor de achiziţie publ ică; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice act ivităţii secţ iei ş i avizează situaţ i ile de 
plată pentru lucrările/serv ic ii l e/bun urile din cadrul contractelor înche iate cu operatorii 
econo1rnc1; 

B) Principalele acti vităţi desfăşurate în cadrul Atelierului Dotă ri ş i Întreţinere Mobilier 
Urban sunt: 

răspunde de mobilierul urban ş i gardurile de împrejmuire a parcuri lor şi a zonelor verzi aflate 
în patrimoniul instituţie i ; _ .-· .----- , 
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- amenaj ează ş i întreţi ne dotă ril e/echipamente l e din locuri le de j oacă pentru copii şi a locurilor 
de recreere/agrement; 

- amenajează şi întreţine dotările/mobi l ierul urban de pe domeniul public (gărduleţe, bănci, 
coşuri de gunoi, aparate de j oacă); 

- confecţ ionează şi montează panouri le de a fi şaj; 

- întocmeşte documentaţia primară pentru ini ţierea procedurilor de achi ziţie publică ; 

- întocmeşte proceduri operaţi ona l e pentru domeniul propriu de acti vitate. 

SECŢIUNEA 13: 
ATRIBUŢIILE SECŢIEI SPAŢII VERZI SERE ŞI URMĂRIRE INVESTIŢII 

Art. 29. A) Principalele acti v ităţi desfăşurate în cadrul secţie i sunt: 
p lanifică, real izează ş i control ează procesului de plantare a materialului dendro- floricol în 
parcurile administrate prin: pregătirea terenului în vederea plantării , mobilizarea terenului 
pentru plantat flori , nivelarea terenului , pichetarea terenului în vederea plantării , săparea 

gropilor manual pentru arbori, arbuşti , etc., săparea şanţurilor pentru garduri vii , procurarea 
materialului dendro-floricol necesar plantării de la cele două sere producătoare (Pantelimon si 
Voluntari), plantat arbori (fo ioş i şi răşinoş i ) ş i a rbuşti (foioş i şi răşinoşi), plantat gard viu, 
plantat flori anuale, bianuale şi perene, întocmirea unui proces verbal la finalizarea lucrarilor 
de plantare; 
rea lizează lucrări de amenajare ş i reamenajare a spaţiilor verzi: degajarea terenului de corpuri 
straine, mobilizat solul la cazma manual sau mecanizat cu utilajul , extragerea manuală a 
pământului impropriu, împrăştierea pământu lui vegetal de umplutură dacă este cazul, 
nivelarea terenului cu sapa ş i grebla, semănat gazon, instalare rulou gazon, tăvălugit , udat, 
încărcarea resturilor si evacuarea gunoiului , întocmirea unui proces verbal de semănat şi 

instalat gazon rulou la finalizarea lucrarilor de reamenajare a spatiilor verzi; 
întreţinerea spaţiilor verzi prin elaborarea graficelor de lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi 
din zona a l ocată si prin efectuarea periodica a unor lucrari de bază: măturat manual ş i spălat 

alei le, tuns gazon, i arbă şi buruieni din peluzele de spaţ iu verde, greblat agrotehnic, aplicare 
îngrăşăminte, degajarea terenului de corpuri străine, mobili zat sol la cazma în jurul arborilor 
şi arbuştilor, tuns gard viu , executat cuvete la arbori şi arbuşti , scos drajoni la arbori şi 

arbuş ti , încărcat şi transportat gunoi la tractor, tăieri de corecţie la trandafiri, musuroit 
/desmusuroit trandafiri, tă iat inflorescenţe uscate şi lăstari inestetici la trandafiri , plivit ş i 

prăşit trandafi ri, plivit buruieni din peluze, îndepărtat flori trecute din rabate, plivit ş i prăşit 

rabate flori, rectificat margini la alei ş i rabate, udat peluze şi plantaţii arboricole, curăţat 

zăpada de pe alei, spart gheaţa de pe alei, scuturat zăpada de pe garduri vii şi bănc i , scuturat 
zăpada de pe eoni feri, încărcat zăpadă ş i gheaţă şi transportat la tractor; 
planifică, realizează ş i contro lează toale tările ş i defrişările arborilor amplasaţi pe domeniul 
public al Sectorului 2 prin luc rări de toaletare a arborilor, lucrări de ridicare de coronament, 
cură\are ramuri uscate ş i frânte din coronamentul arborilor, defrişare arbori uscaţi sau 
periculoşi , intervenţie asupra arborilor doborâţi de fenomene meteo extreme; 
întocmeşte Programul anual de toaletări ş i defri şări arbori din spaţi il e verzi, în baza avizelor 
emise de Primăria Municipiului Bucureşti. 

inventariează ş i depozitează în locuri special amenajate materialul lemnos rezultat din l~r· 

de toaletare ş i defr isări arbori efectuate pe domeniul public al Sectorului 2 -----j\·~'1' 
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întocmeşte documentaţia necesară pentru contractarea de servicii sau lucrări diverse: caiete de 
sarcini , note justificati ve, referate de necesitate, anexe (cantităţ i , valori estimate, devize, etc.), 
studii de oportunitate, urmărirea lucrărilor ş i serviciilor contractate (verifi carea situaţ iilor de 
lucrări , veri fi carea proceselor verbale etc.) 
urmăreşte lucrările de amenajare, reamenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi, toaletarea şi 

de frişarea arborilor ş i altele, realizate de către furn izorii de servicii - servicii ş i lucră ri 
urmărite: întreţinere ş i amenajare spaţii verzi, toa l etări şi defri şă ri arbori, lucrări de amenajare 
cu tartan la locurile de j oacă, întreţinere ş i mentenantă sisteme de irigat, reparaţii alei în 
parcuri ş i grădini publice, modernizare ţarcuri de câini , proiectare şi execuţ ie spaţii verzi 
(studii de fezabilitate), se rvici i de deszăpezire unităţi de învăţământ ş i centre sociale conform 
protocoalelor de colaborare, aplicare desene ş i jocuri educative pe asfalt, aplicare tratamente 
fi tosanitare la arbori , servicii de pază, tratamente pentru combaterea capuşelor, refacere zone 
verzi; 

urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice activităţ ii secţiei ş i avizează situaţiil e de 
plată pentru lucrările/servi ci ile/bunuril e din cadrul contractelor încheiate cu operatorii 
econom1c1; 

întocmeşte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de acti vitate. 

B) Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Atelierului Producere, Exploatare Material 
Dendrofloricol şi Administrare Sere sunt: 
planifică act iv ităţile ş i întocmeşte programul anual de producţie ; 

planifică, realizează ş i controlează procesul de producere a materi alului dendro-floricol în 
serele administrate; 
întocmeşte referatele de necesitate pentru buna funcţionare ş i o producţ ie optimă anua lă de 
material dendrofloricol; 
întocmeşte documentaţia necesară pentru achiziţionarea materialelor, uneltelor, utilajelor etc. 
(caiete de sarcini, anexe, note justificati ve etc.) ; 
întocmeşte ş i transmite referatul de necesitate; 
efectuează recepţia produselor; 
as igură depozitarea/intrarea în gestiune; 
as igură întocmirea documentaţiei: NIR, fişe de magazie,bonuri de consum etc; 
as igură întocmirea la finalul anului a propunerilor pentru aprobarea bugetului pentru anul 
următor. 

asigură pregătirea serelor: pregătirea anua lă a serelor pentru producţie demarează cu operaţii 

de dezinfecţie, dezinsecţie ş i deratizare, pregătirea amestecurilor de pământ, semănarea 

manua lă în lădiţe cu pat germinativ pregătit în prealabil, lucrări de întreţinere la semănături şi 

repicături (repicarea la lădiţe , plantarea la ghiveci, lucrările de întreţinere a răsaduri lor de 
flori plantate la ghivece, pregătirea pentru livrare pe teren, depozitarea ghivecelor goale); 

întocmeşte proceduri operaţiona le pentru domeniul propriu de activitate. 

I ___ „. 
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SECŢIUNEA 14 

ATRIBUŢIILE SECŢIEI STRĂZI ŞI URMĂRIRE INVESTIŢII 

Art. 30. Principalele act i v ităţi desfăşurate în cadrul secţ iei sunt: 

- rea l izează l ucrări de amenajare şi reamenajare a reţe l ei stradale din Sectorul 2; 

- propune străzile , aleile, parcările care trebuie să intre în procedura de reparare; 

- înregistrează ş i priori t i zează l ucrările de întreţi nere şi reparaţii de reali zat; 

- întreţine ş i repară reţeaua strada l ă din sectorul 2 (străzi secundare, alei, intrări , trotuare , 
parcări ) cu personal propriu; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru contractarea de servici i sau lucrări diverse: caiete de 
sarcini, note justificative, referate de necesitate, anexe (cantităţ i , valori estimate, devize, etc.), 
studii de oportunitate, urmărirea lucrărilor ş i serviciilor contractate (verificarea s ituaţi ilor de 
lucrări ,verificarea proceselor verbale etc.) 

- întocmeşte ş i predă către Serviciului Economic s i tuaţiile de lucrări/consumuri de materiale 
pentru lucrările efectuate în regie proprie; 

- verifică derularea lucrărilor de întreţinere, reparaţ ii şi modernizări ale reţele i stradale din 
Sectorul 2 (străzi secundare, alei, intrări , trotuare, parcări ), reali zate de către terţi ; 

- efectuază recepţia la terminarea lucrarilor de reparatii, modernizare, reabilitare străzi , alei, 
parcări din Sectorul 2; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice activităţii secţ i ei şi av izează s i tuaţii l e de 
plată pentru lucrări le/servic iile/bunurile din cadrul contractelor încheiate cu operatorii 
economici; 

- întocmeşte proceduri operaţiona le pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 15: 

ATRIBUŢIILE BIROULUI AVIZE, AUTORIZAŢII ŞI CADASTRU 

Art. 31. Principalele act i vităţi desfăşurate în cadrul biroului sunt: 

- întocmeşte ş i depune documentele pentru obţinerea avizelor necesare pentru lucrările 

efectuate de ADP Sector 2; 

- ţine evidenţa documentaţie i cadastrale ş i a proprietăţ il or din domeniu l publ ic şi privat al 
municipal ităţi i aflate în administrarea A.D. P. Sector 2; 

- depune documentaţ ia pentru înscrierea/modificarea în evidenţa cadastrală a proprietăţ i lo r din 
domeniul public ş i privat al munic ipali tăţ ii de pe raza Sectorului 2; 

predă către Serviciul Economic documentele în original, privind intabularea 
terenurilor/c lăd irilor; 

- obţine certificatele de urbanism, avizele, autorizaţiile de construire pentru lucrările efectuate 
de A.D.P. Sector 2; 

- întocmeşte ş i ţine ev idenţa terenurilor/c l ăd i rilor aflate în administrarea domeniului public ş i 

privat al Sectorului 2; 

- verifică regimul j uridic al terenuri lor pe care urmează să se deruleze l ucrări de i nvesti ţii ; 

- întocmeşte proceduri operaţ i onale pentru domeniul propriu de activitat;te. (1\0 
e:~~~ -nnare \ 

s:t:.' ,-f'~}~! . . -____p---
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SECŢIUNEA 16: 

ATRIBUŢIILE SECŢIEI EXPLOATARE ECHIPAMENTE PARC 

Art. 32. Principalele acti v ităţi desfăşurate în cadrul secţiei sunt: 

- asi gură funcţionarea în parametrii optimi a echipamentelor de agrement; 

- as i gură şi organi zează activitatea personalului deservent al echipamentelor de agrement; 

- as i gură şi urmăreşte respectarea măsurilor de securitate conform l egislaţiei ISCIR; 

- as igură şi urmăreşte respectarea legis laţ i e i ISCIR specifi că echi pamentelor de agrement; 

- urmăreşte contractele de servicii RSVTI; 

- asigură, organ izează ş i urmăreşte activ ităţile curente de reparaţ i i de întreţinere la 
echipamentele de agrement; 

- întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea de către Consiliul Local a tarifelor de 
intrare ş i închiriere spaţiu public; 

- răspunde de aplicarea NTSM şi PSI în cadrul secţie i ; 

- obţine autorizaţiile şi avizele specifice; 

as igură şi organ i zează activitatea de încasare şi predare a tarife lor de utilizare a 
echipamentelor de agrement; 

- analizează, ca lculează ş i propune actualizarea tarifelor de utilizare a echipamentelor de 
agrement; 

- core lează nivelul tarifelor de uti lizare cu nive lul costurilor ut ilităţilor, cheltuielilor cu 
salarii le, cheltuieli lor de mentenanţă , pază ş i protecţ ie, achiziţii de bunuri , materiale şi 

serv1c11; 

urmăreşte încadrarea cheltuielilor în structura bugetului aprobat; 

- organizează ş i urmăreşte activitatea de pază din parcul de agrement; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de marketing şi publicitate; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de curăţen ie ş i cea de prim aj utor din parcul de agrement; 

- urmăreşte soluţionarea pet iţiilor referitoare la parcul de agrement; 

- sumele încasate pe parcursul unei zile de funcţionare vor fi co lectate ş i depuse la Trezoreria 
Sector 2 în următoarea zi lucrătoare, conform legii ; 

- casierul colector întocmeşte zilnic situaţia încasărilor şi centralizatorul lunar şi le predă 
Serviciului Economic; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice activităţii secţie i şi av izează situaţ i ile de 
plată pentru lucrările/serviciile/bunurile din cadrul contractelor încheiate cu operatorii 
econom1c1 ; 

- întocmeşte proceduri operaţ ionale pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 17: 

ATRIBUŢIILE SECŢIEI MECANIZARE 

Art. 33. Principalele acti vităţi desfăşurate în cadrul secţ iei sunt: ----\ 
- urmăreşte valabilitatea atestatelor profesionale ş i medicale ale person~i-~~.%nt di e 

utilaje ş i mijloace de transport: \ „~,r,\"1\ 1'~~ 

\s{l!~ ~ cfi~1~--_, 
~- --

© Administra\ ia Domen iului Publ ic S..:ctur 2 



, 

ADMINISTRAŢIA ' REGULAMENT Pag ina: 25 din DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 30 

- as igură obţinerea l icenţe i de transport ş i a l i cenţelor de execu\ie; 

- as igură urmărirea va labilităţ ii documentelor legale ale utilajelor ş i mijloacelor de transport ; 

- stabileşte consumurile de carburanţi ; 

- ţ ine evidenţa consumuri lor de carburanţi ; 

- întocmeşte ş i gestionează fo ile de parcurs ş i foilor de consum (rapoarte de schimb); 

- as i gură exploatarea utilajelor ş i mijloacelor de transport din patrimoniul instituţiei ; 

- as i gură întreţinerea uti laje lor ş i mijloacelor de transport; 

- se asigură că utilajele ş i mijloacele de transport din cadrul secţiei să corespundă din punct de 
vedere tehnic şi a s iguranţe i rutiere; 

- as i gură repara\ iile capita le ale utilajelor şi mij loacelor de transport, real izate la unităţ i le 

speciali zate; 

- as i gură verificarea CNCIR a utilajelor, echipamentelor ş i a i nsta laţi i l or din dotare; 

- as i gură instruirea period ică a personalului care manevrează echipamente, utilaje şi inst alaţi i 

conform legislatiei !SCIR; 

- as igură transpo11area la groapa de gunoi ecologică a deşeurilor rezultate din demolarea 
construcţi ilor neautorizate; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice act ivi tăţ i i secţi e i ş i avizează situaţiile de 
plată pentru lucrările/serviciile/bunurile din cadrul contractelor încheiate cu operatori i 
economici; 

- întocmeşte proceduri operaţ i ona le pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 18: 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI DEMOLĂRI ŞI RIDICĂRI AUTO 

Art. 34. Principalele acti v ităţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt: 

- întocmeşte documentele necesare emiterii dispozi ţie i de trecere în patrimoniul statului după 
ce autovehiculul/bunul a fost depozitat la locul special amenajat, cu respectarea prevederilor 
legale; 

- organizează ş i as igură dezafectarea constructiilor amplasate ilegal pe domeniu public sau 
privat al sectorului 2, cu respectarea prevederilor legale; 

- valorifică deşeuril e feroase, neferoase şi cele rezultate din desfiinţarea construc ţ i i l or 

neautorizate ş i autovehiculelor abandonate pe domeniul public; 

- întocmeşte referate de aprobare ş i alte documente, după caz, pentru proiectele de hotărâri de 
consiliu local care vizează acti vitatea serviciului; 

- ridică autovehiculele abandonate sau fără stăpân , precum şi cele staţ ionate neregulamentar pe 
domeniul public ş i privat de pe raza administrativa a sectorului 2 cu respectarea prevederilor 
legale; 

- în tocmeşte documentele necesare restituirii către proprietari a bunurilor ridicate de pe 
domeniul public . cu respectarea procedurilor legale: 

© Ad111inistra1J~lu i Public Sector 2 
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I 

urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice acti v i tăţii serviciului ş i av izează 

situaţiile de plată pentru lucrări le/servicii le/bunurile din cadrul contracte lor încheiate cu 
operatorii economici; 

- întocmeşte proceduri operaţi ona le pentru domeniul propriu de acti vitate. 

SECŢIUNEA 19: 

ATRIBUŢIILE BIROULUI SISTEMATIZARE RUTIERĂ 

Art. 35. Principalele activ i tăţi desfăşurate în cadrul biroului sunt: 

- verifică prin efectuarea inspecţiil or zilnice modul de întreţinere ş i utili zare a domeniului 
public şi privat al statului, administrat de către ADP - Sector 2, întocmind note de constatare, 
în ceea ce priveşte starea reţe le i stradale, inclusiv a parcajelor de reşedinţa şi a semnelor 
privind siguranţa circul aţiei (marcaje, limitatoare de viteză, indicatoare de circulaţi e, 

stâlpişori de avertizare, etc); 

- întocmeşte note de constatare privind starea reţe le i stradale, note de fundamentare, referate de 
necesitate privind întreţinerea , repararea sau modernizarea reţe l e i stradale, inclusiv pentru 
s iguranţa circulaţ ie i (semnalizare rutieră vertica lă ş i orizonta l ă); 

- întocmeşte documentaţii tehnice pentru fluidizarea traficului prin amplasarea de indicatoare 
rutiere, efectuarea de marcaje şi amenaj ări speciale în domeniul circulaţie i rutiere ce vor fi 
înaintate comisiei tehnice de circulaţie spre aprobare; 

- as igură pastrarea unei evidenţe a lucrări lor efectuate; 

asigură prin intermediul agenţ i l or economici, menţinerea în stare corespunzătoare a 
indicatoarelor rutiere de pe raza UA T a Sectoru lui 2, precum ş i montarea de indicatoare 
rutiere noi; 

- execută prin intermediul firmelor autori zate, lucrări de marcaje rutiere pe străzi le din sector; 

- execută prin intermediul fi rmelor autori zate, lucrări speciale în domeniul circu l aţie i rutiere: 
l ucrări calmatoare de viteză, de avertizare, montare stâ l pişori rutieri ş i balustrade de protecţ ie, 

precum şi alte elemente de s iguranţă a ci rculaţie i . 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru contractarea de servicii sau lucrări diverse: caiete de 
sarcini , note justificative, referate de necesitate, anexe (cantităţi , valori estimate, devize, etc.), 
studii de oportunitate, urmărirea lucrărilor ş i serviciilor contractate (verificarea situaţ iilor de 
lucrări , verificarea proceselor verbale etc.); 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice acti v ităţii biroului şi av izează situaţii le 

de plată pentru lucrările/serv ic iile/bunuri le din cadrul contractelor încheiate cu operatorii 
econom1 c1; 

- întocmeşte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 20: 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI CONTROL Ş I ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC 

Art. 36. Principalele acti vi tăţi desfăşurate în cadrul serviciului sunt: 
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întocmeşte documentele de predare-primire a amplasamentelor în vederea executării 

lucrărilor tehnico-edilitare ş i recepţia la finalizarea lucrărilor; 

- ap lică sancţiuni contravenţiona l e; 

- comunică procesele verbale contravenţionale către contravenienţ i şi în tocmeşte puncte de 
vedere la contestaţiile fo rmulate împotriva proceselor verbale de contravenţi e; 

- înaintează organelor de executare a creanţelor bugetare, procesele verbale contravenţiona le 

care nu au fost contestate în termenul legal şi note de constatare a ocupări i domeniului public; 

- personalul său de specialitate participa la recepţ iile lucrărilor, monitorizarea ş i controlul 
ac t iv ităţilor prestatorilor de se rvicii pe domeniu l public admi nistrat de A. D.P. Sector 2; 

- răspunde la ses izăr ile locuitori lor Sectorului 2 privind domeniul public; 

- întocmeşte referate de aprobare ş i alte documente, după caz, pentru proiectele de hotărâri de 
consiliu local care v izează activitatea serviciului; 

- aduce la îndeplinire atribuţii le şi sarcinile stabi lite de către conducere; 

- efectuează controale privind respectarea prevederi lor legale, menţi onate în Autorizaţi i l e de 
Construire şi în Autorizaţii le de Intervenţii ; 

- verifică mobilierul urban şi gardurile ce împrejmuiesc ansambluri le blocuri lor şi a locurilor 
virane aflate în patrimoniul instituţie i ; 

ses izează conducerea instituţie i , dacă se constată organizarea pe domeniu public al 
activităţ ilor ilegale de comerţ, prestări de servicii şi altele; 

- sesizează conducerea instituţie i cu privire la ocuparea domeniului public ilega l ă cu tonete, 
gherete sau altele de tip mobilier urban, construcţii provizori i, garaje, organizări de şantier, 

etc, luând măsuri de informare a organelor competente; 

- verifică stadiul fizic al lucrărilor de intervenţie de remediere a avariilor de pe teritoriul 
Sectorului 2, respectarea termenelor ş i condiţi i lo r impuse prin autorizaţia de intervenţie ş i 

autorizaţia de construire de pe domeniul public, precum ş i aducerea la starea i niţială a 
spaţ ii lor publice afectate de lucrările de intervenţie, la reţelele edilitare, aplicând sancţiuni 
contravenţi ona l e, conform legii ; 

- verifică gradul de curăţenie ş i degradare a solu lui , al zonelor administrate, depozitarea 
ilegală a deşeurilor pe domeniul administrat de către A.D.P. Sector 2 şi respectarea normelor 
privind protecţia mediului, luând măsuri de sancţionare a abateri lor; 

- verifică şi notifică responsabi lii privind funcţionarea si stemelor/instalaţiilor de iluminat 
public; 

- verifică ş i notifică responsabilii cu privire la starea oricărui bun de uti litate publică, amplasat 
de instituţie pe domeniul administrat; 

- contribuie la verificarea amenajarii si intretinerii spatiilor verzi locale şi a terenurilor de joacă 
pentru copii , informând Secţia Spaţii Verzi, Sere ş i Urmărire Investiţi i ş i Secţia Întreţinere şi 
Dotare Domeniu Public cu privire la aspectele sesizate; 

- elaborează ş i coordonează programul anual de deszăpezire a principalelor obiective de interes 
public de pe raza Sectorului 2; 

- e l iberează acord/av iz de principiu ş i/sau încheie contracte după caz în vederea ocupării 

domeniului public pentru târguri , expoziţii , terase sezoniere, rulote/autorulote. gherete sau alt 
tip de mobi lier urban ş i alte acti v ităţ i cu caracter economic în parcuri sau alte zone afl~~ 
administrarea A.D.P. Sector 2; --îffî'~ e 
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- eliberează acord/aviz pentru organizare de şanti ere, schele, realizare acces auto ş i coborârea 
bordurilor, reclame luminoase şi av ize de traseu, conform certificatelor de urbanism ş i /sau 

autorizaţii l or de construire; 

- organ izează proceduri de atribuire a contractelor de închiriere a unor bunuri imobile aflate în 
administrarea Administraţie i Domeniului Public Sector 2 prin l i c itaţie publică ; 

- urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor de pe raza administrativ -
teritori ală a sectorului , pentru evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor ş i degradării 
solului; 

- urmăreşte modul de derulare a contractelor specifice activităţii serviciului ş i avizează 

situaţii le de p l ată pentru l ucrări le/servic i ile/bunuri le din cadrul contractelor încheiate cu 
operatorii economici; 

- întocmeşte proceduri operaţ ionale pentru domeniul propriu de activitate. 

SECŢIUNEA 21: 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI 

Art. 37. Principalele activităţ i desfăşurate în cadrul compartimentului sunt: 

- asigură efectuarea instructajelor de sănătate şi securitate în muncă pentru persoanele care 
execută muncă neremunerată în fo losul comuni tăţ ii ; 

- asigură elaborarea, afişarea, monitorizarea ş i actualizarea planului de prevenire ş i protecţie a 
personalului; 

- asigură identificarea pericolelor şi evaluarea ri scurilor de accidentare ş i îmbolnăvire 

profes ională la locurile de muncă/posturi de lucru; 

- asigură întocmirea "Fi şelor de expunere la riscuri profesionale" pentru fiecare loc de muncă; 

- e laborează ş i actualizează "Planul de prevenire şi protecţie anuală"; 

- identifică echipamentele individuale de protecţi e necesare pentru posturile de lucru din 
unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrători l or cu echipament individual de protecţie; 

- întocmeşte necesarul de materiale igienico-sanitare; 

- întocmeşte necesarul de materiale de prim-ajutor; 

- întocmeşte necesarul pentru cursurile de instruire/perfecţ ionare profesiona lă ale angajaţilor în 
domeniile: prim aj utor, SSM, PS!, SU; 

- întocmeşte necesarul de mij loace materiale pentru desfăşurarea activităţi lor de prevenire şi 

protecţie; 

- ţine evidenţa stigătoarelor din dotarea unităţii ş i completează de cate ori este nevoie necesarul 
cu aceste echipamente; 

asigură efectuarea ş i verificarea e fectuării instruiri lor privind sănătatea ş 1 securitatea în 
muncă; 

verifică respectarea obl i gativ ităţii purtării echipamentu lui individual de protecţie ş 1 

informează conducerea cu privire la situaţii l e constatate în vederea aplicării sancţiuni lor 

disciplinare; 
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- asigură comunicarea, cercetarea ş i înregistrarea accidentelor de muncă; 

asigură elaborarea, afişarea, monitorizarea ş i actualizarea planurilor pentru preveni rea 
incendiilor în situaţ ii de urgenţă; 

- asigură obţi nerea şi menţinerea autorizaţie i de mediu; 

- întocmeşte raportări periodice, în conformitate cu prevederile legale, către organele de mediu; 

asigură instruirea angaj aţilor in stituţie i să colecteze separat deşeur i le generate pnn 
respectarea inscripţionăril or de pe recipientele destinate co l ectării selective; 

- întocmeşte caietul de sarcini pentru contractarea serviciului de medic ina muncii ; 

- colaborează cu prestatorul serviciul de medicina muncii în vederea coordonări i masurilor de 
prevenire ş i protectie; 

- as igură întocmirea so licitărilor pentru efectuarea examenului medical de angajare, precum ş i 

programarea noilor angaj aţi la aceste examene; 

- întocmeşte graficele cu programarea personalului pentru efec tuarea contro lului medical 
periodic; 

- ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

- ţine evidenţa "Fiselor de aptitudine'" ale sa lariaţilor emise de medicul de medicina muncii ; 

- întocmeşte proceduri operaţionale pentru domeniul propriu de activitate. 

CAPITOLUL IV 
CADRUL GENERAL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Art. 38. Acţiunile (etapele) necesare desfăşurării act i v ităţilor deta liate în secţiunile anterioare sunt 
prezentate în lista obiectivelor specifice. activită{ilor. acfiunilor şi procedurilor, e laborată la nivelul 
fiecărui compartiment al instituţie i. 

Art. 39. ( I) Îndeplinirea obiectului de acti vitate ş i a misiunii A.D.P. Sector 2 reprezintă obiectivul 
eforturi lor tuturor angajaţi lor. 

(2) Directorii/şefii compartimentelor se asigură de desfăşurarea tuturor activităţ ilor deta liate 
în secţiunil e capitolelor anterioare, precum ş i orice alte activităţ i conexe, primite de la şefi i ierarhici 
superiori/autorităţ ile superioare, în realizarea strategiilor pe termen scurt ş i mediu, în limitele 
respectării temeiului legal ş i în limita pregătirii profesionale a angaj aţilor din cadrul 
compartimentelor coordonate. 

Art. 40. Directorul General , Directorul General Adjunct, directorii , şefii compartimentelor ş i întregul 
personal al instituţiei au ob ligaţia să cunoască, să aplice şi să respecte toate prevederile legale care 
reglementează domeniul lor de activitate, răspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acestea. 

Art. 41. Pentru bună desfăşurare a activităţii compartimentelor, dar şi a comunicării între acestea, a 
date lor, informaţiilor, documentelor şi înregistrărilor elaborate şi/sau utilizate în îndeplinirea 
activităţilor specifice, coordonatorii compartimentelor vor asigura permanent: 

aplicarea în cadrul compartimentelor coordonate a prevederilor regulamentelor. 
codurilor/ghidurilor şi procedurilor de sistem, elaborate la nivelul instituţiei; 

elaborarea procedurilor/instrucţiunilor de lucru specifice act ivităţii desfăşurate în cadrul 
compartimentelor coordonate, revizuirea acestora ori de câte ori este necesar pen~.ura 

Î'--c \ 
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conformitatea cu cerinţe l e legale ş i de reglementare, dar şi cu modul concret de desfăşurare a 
activităţi lor; 

- aplicarea în cadru l compartimentelor coordonate a prevederilor proced ur i lor/instrucţi uni de 
lucru specifice acti v ităţilor desfăş urate; 

- transmiterea proiectelor, deciziilor administrative, procedurilor I instruc\iun ilor de lucru, 
precum ş i alte documente care detali ază acţiuni de întreprins pentru consultarea ş i avizarea 
acestora de către toate compartimentele implicate în acţiunea deta liată prin documentele 
elaborate. 

Art. 42. Directorii şi şefi i comparti mentelor vor analiza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea 

acti v ităţ ii , c reşterea operativităţii şi a procedurilor privind controlul intern/ managerial. 

Art. 43. Sarcinile /atribuţiile ş i responsabilităţile de serviciu, re laţ iile ierarhice dintre compartimente 
şi posturile din cadrul instituţie i , nivelul executiv sau de conducere, sfera re laţiona lă (re laţiile 

ierarhice, funcţi onale, de control şi de reprezentare), posibilitatea delegării de competenţe , modul de 
suplinire ş i de raportare ale fiecărui post din statul de funcţii al instituţ i e i sunt descri se în fişe le de 
post aprobate de către directorul general, cu respectarea organigramei. 

Art. 44. Şe fii de servicii, secţii , birouri şi ateliere pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul 
Regulament vor stabili prin fişa postului în termen de 30 de zile de la aprobarea acestuia sarcini 
pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora conform pregătirii 

profesionale şi funcţie i . 

Art. 45. Directorii şi şefii compartimentelor se asigură de perfecţionarea pregătirii profesionale a 
salariaţilor din subordine, întocmind totodată ş i evaluări anuale a le acestora. 

Art. 46. Furnizarea datelor în afara A.D.P. Sector 2 ş i participarea la lucrări organizate de alte 
autorităţi publ ice se face cu acordul Directorului General al A.D.P. Sector 2. 

CAPITOLUL V 
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 47. Prezentul Regulament se va difuza sub semnătura tuturor compartimentelor ş i va fi prelucrat 
de şefii compartimentelor cu sa l ariaţii din subordine. 

Art. 48. Prezentul Regulament poate fi îmbunătăţi t , în funcţie de necesităţi ş i supus spre aprobare în 
variantă modificată, Consiliului Local al Sectorului 2. 

Art. 49. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este supus aprobării în şedinţa 

Consiliului Local Sector 2 ş i intră în vigoare după aprobarea Consiliului Local Sector 2. 

PRIMAR 
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