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REGULAMENTULăDEăORGANIZAREăŞIăFUNCŢIONARE
al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
Articolul I. Prevederile art. 28 alin. (4) i ale art. 38 alin. (3) ale anexei nr. 3, privind
Regulamentul de organizare i funcționare al aparatului de specialitate al primarului sectorului
1 al municipiului Bucure ti, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului
Bucure ti nr. 102 din 28.05.2015, cu modificările i completările ulterioare, se modifică i se
completează dupa cum urmează:
1. Prevederile art. 28, alin. (4)ăseămodific ășiăvaăaveaăurm torulăcuprins:
Art.28.
(…)
(4) Atribuţiile Serviciului Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare
Durabilă sunt următoarele :
1. analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru construire sau după
caz, desființare pentru:
1.1 certificate de urbanism pentru lucrări de construire şi desfiintare
lucrari tehnico – edilitare noi inclusiv cele bazate pe energii alternative, extindeti retele de
utilități, reabilitări sistem rutier i clădiri, lucrări de foraje i escavări, lucrări de arta, exploatări
cariere i balastiere, amenajări de albii i lucrări hidrotehnice, modernizări, consolidări,
reamenajări interioare la construcțiile în care se amplasează i montează echipamente tehnice
de utilitate publică;
1.2 autorizații de construire pentru lucrări tehnico – edilitare noi inclusiv
cele bazate pe energii alternative, extindeți retele de utilități, reabilitări
sistem rutier i clădiri, lucrări de foraje i escavări, lucrări de artă,
exploatări cariere i balastiere, amenajări de albii i lucrări hidrotehnice,
modernizări, consolidări, reamenajări interioare la construcțiile în care se
amplasează i montează echipamente tehnice de utilitate publică;
1.3 autoriza ii de desființare pentru lucrări tehnico – edilitare noi inclusiv
cele bazate pe energii alternative, extindeți retele de utilități , reabilitări
sistem rutier i clădiri, lucrări de foraje i escavări, lucrări de artă,
exploatări cariere i balastiere, amenajări de albii i lucrări hidrotehnice,
modernizări, consolidări, reamenajări interioare la construcțiile în care se
amplasează i montează echipamente tehnice de utilitate publică;
2. prelunge te certificate de urbanism i autorizații de construire i desființare pentru lucrări
tehnico – edilitare noi inclusiv cele bazate pe energii alternative, extindeți rețele de utilități
, reabilitări sistem rutier i clădiri, lucrări de foraje i escavări, lucrări de artă, exploatări
cariere i balastiere, amenajări de albii i lucrări hidrotehnice, modernizări, consolidări,
reamenajări interioare la construcțiile în care se amplasează i montează echipamente
tehnice de utilitate publică, conform competențelor legale în vigoare;

3. întocmeşte i eliberează corespondenţa specifică în vederea completării
documentaţiilor depuse;
4. întocmeşte i eliberează corespondenţa specifică în vederea returnării
documentațiilor depuse;
5. înainteaza spre aprobare Arhitectului Şef autorizaţiile şi certificatele de
urbanism semnate de întocmitor i eful Serviciului;
6. întocmeşte i eliberează corespondenţa specifică prin care se precizează
prevederile legale în care se încadrează lucrările de construire propuse de solicitanți
pe raza sectorului 1;
7. eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desființare
inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare;
8. întocme te i emite avize privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții care se execută la imobilele prevăzute de art. 4 alin.(1) lit.c) din Legea
50/1991 cu modificările i completările ulterioare;
9. program cu publicul;
10. colaborează cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor
privind lucrările de construire/desființare efectuate pe raza sectorului 1;
11. colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic în vederea
instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti privind lucrări de construire/desființare;
12. colaborează cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea
transmiterii către beneficiarii sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare
pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
13. colaborează cu direcțiile/serviciile Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
şi cu alte structuri ale Administraţiei Publice Locale: Administrația Domeniului
Public Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor
Sanitare Publice Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială i Protecția
Copilului Sector 1;
14. întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef;
15. îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef;
16. ține evidența scrisă a tuturor lucrarilor ce au fost repartizate serviciului;
17. întocme te borderouri i situații privind stadiul lucrărilor de la momentul
înregistrării până în momentul eliberării acestora;
18. întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de
urbanism eliberate de Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, solicitate de Direcţia de
Statistică, M.L.P.T.L., Direcția Regională în Construcții Bucure ti – Ilfov i
Direcția Inspecție;
19. păstrează documentele create/deținute în arhivă proprie/curentă în
condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii
ori comercializării; răspunde de sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în
stare de neîntrebuințare a documentelor care fac parte din arhiva proprie/curentă; la
încetarea/modificarea/suspendarea raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă
predă arhiva proprie/curenta pe baza de proces verbal, înlocuitorului de drept sau
unei alte persoane desemnată în acest sens de eful ierarhic superior; asigură anual
gruparea documentelor din arhiva curentă în dosare, potrivit problemelor i
termenelor de păstrare stabilite prin nomenclatorul arhivistic;
20. arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează
duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului;

2.

La art. 38, alin. (3), seămodific șiăvaăaveaăurm torulăcuprins:

Art.38.
(…)
(3) Atribuţiile Compartimentului Evidență Electorală sunt următoarele :
1. Actualizează delimitarea secţiilor de votare şi stabileşte sediile acestora prin
întocmirea proiectului de delimitare în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul
Sectorului 1, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente.
2. Operează în Registrul electoral, sistemul informatic naţional de înregistrare şi
actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a
informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.
3. Întocmeşte proiectul pentru desemnarea persoanelor să efectueze operaţiuni în
Registul Electoral în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul Sectorului 1.
4. Transmite dispoziţia Primarului Sectorului 1 privind persoanele împuternicite să
efectueze operaţiuni în Registrul Electoral către Autoritatea Electorală Permanentă în
vederea autorizării acestora.
5. Asigură prin persoanele autorizate actualizarea în Registrul Electoral, a informaţiilor
privind cetăţenii români cu drept de vot, precum şi a informaţiilor privind arondarea
acestora la secţiile de votare.
6. Asigură răspunsurile la cererile alegătorilor privind informaţiile la propriile date cu
caracter personal înscrise în Registrul Electoral.
7. Asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a Registrului Electoral la
sediul primăriei.
8. Asigură radierea alegătorilor decedaţi pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1
din Registrul Electoral de către persoanele autorizate în termen de 48 ore de la
emiterea actului de deces.
9. Asigură radierea alegătorilor în cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege din
Registrul Electoral în termen de 24 ore de la data comunicării de către instanţa
judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii, de către persoanele autorizate,
sau pe baza comunicărilor Autorităţii Electorale Permanente.
10. Asigură radierea alegătorilor în cazul punerii sub interdicţie din Registrul Electoral în
termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanţa judecătorească a copiei
legalizate a hotărârii, de către persoanele autorizate, sau pe baza comunicărilor
Autorităţii Electorale Permanente.
11. Asigură înscrierea alegătorilor cu adresa de reşedinţă până cel mai târziu cu 45 zile
înaintea datei alegerilor în Registrul Electoral, la cererea scrisă (însoţită de o copie a
actului de identitate şi o copie a dovezii de reşedinţă) a acestora adresată Primarului,
pentru scrutinul respectiv.
12. În cazul în care alegătorii din Sectorul 1 nu sunt arondaţi automat la secţiile de votare
în Registrul Electoral, persoanele autorizate asigură arondarea manuală a acestora în
baza informaţiilor deţinute la nivelul primăriei.
13. Întocmeşte şi tipăreşte listele electorale permanente, pe secţii de votare, pe baza
datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul Electoral, până cel mai târziu cu 3 zile
înaintea date alegerilor în două exemplare semnate de primar şi de secretar. Un
exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare, iar un exemplar se
păstrează de secretar.
14. Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de de 24 ore
de la solicitare asigură punerea la dispoziţie a partidelor politice care participă la
alegeri pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul Electoral pe suport electronic
sau de hârtie.

15. Propune stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în zone frecventate de
cetăţeni fără stânjenirea circulaţiei şi întocmeşte proiectul în vederea emiterii de către
Primarul Sectorului 1 a dispoziţiei, ţinând seama de numărul partidelor politice,
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi
alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii
independenţi. Întocme te referate pentru achiziţia de panouri de afişaj şi amplasarea
acestora conform dispoziţiei.
16. Asigură aducerea la cunoştinţă publică a locurilor pentru afişaj electoral prin afişare
atât la sediul instituţiei cât şi pe site.
17. Asigură cabinele, urnele şi celelalte elemente de identificare ale secţiei de votare
(săgeți indicatoare, panouri cu nr. secţiei de votare) împreună cu Instituţia
Prefectului. Întocmeşte referate pentru achiziţia şi amplasarea acestora conform
dispoziţiei de delimitare.
18. Asigură tipizatele i papetăria necesare pentru fiecare secţie de votare împreună cu
Instituţia Prefectului. Întocmeşte referate pentru achiziţia papetăriei necesare secţiilor
de votare.
19. Asigură sediul şi dotarea Biroului Electoral de Circumscripţie de Sector (Oficiului
Electoral) împreună cu Instituţia Prefectului.
20. Asigură transportul preşedinţilor secţiilor de votare împreună cu celelalte materiale
de la sediul Oficiului Electoral la sediul secţiilor de votare şi după încheierea
procesului electoral de la sediul secţiei de votare la Biroului Electoral de
Circumscripţie de Sector (Oficiului Electoral) a acestora, impreună cu instituţia
Prefectului. Întocmeşte referate pentru achiziţia serviciului de transport.
21. Asigură transportul buletinelor de vot de la Monitorul Oficial la sediul Biroului
Electoral de Circumscripţie de Sector (Oficiului Electoral), impreună cu Instituţia
Prefectului. Asigură transportul buletinelor de vot întrebuinţate, listelor electorale
utilizate, precum şi a celorlalte material deţinute de birourile electorale de
circumscripţie conform legii. Întocmeşte referate pentru achiziţia serviciului de
transport.
22. Asigură transportul membrilor secţiilor de votare împreună cu urna specială la
persoanele care solicită această modalitate de vot.
23. Asigură distribuirea buletinelor, ştampilei de control şi ştampilelor cu menţiunea
VOTAT, formularelor pentru încheierea proceselor verbale, precum şi a celorlalte
material necesare votării preşedinţilor secţiilor de votare de către Biroului Electoral
de Circumscripţie de Sector (Oficiului Electoral).
24. Asigură distribuirea timbrelor autocolante preşedinţilor secţiilor de votare şi
recuperarea acestora după încheierea procesului electoral precum şi predarea acestora
către Biroului Electoral de Circumscripţie de Sector (Oficiului Electoral).
25. Asigură aducerea la cunoştinţa alegătorilor delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare prin afişare la sediul instituţiei, pe site-ul instituţiei cât şi la sediile secţiilor de
votare împreună cu Instituţia Prefectului.
26. Efectuează operaţiuni tehnico-administrative legate de desfăşurarea proceselor
electorale la fiecare proces electoral.
27. Comunică numărul de alegători din listele electorale permanente, complementare, şi
speciale Biroului Electoral de Circumscripţie de Sector (Oficiului Electoral), cât şi
Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti în termen de 24 ore de la constituirea
acestora conform prevederilor legale.
28. Asigură publicitatea numărului total de alegători prin afişare la sediile acestora.
29. Propune personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroului Electoral de Circumscripţie
de Sector (Oficiului Electoral) şi întocmeşte proiectul în vederea emiterii dispoziţiei
Primarului Sectorului 1.

30. Actualizează şi întocmeşte listele electorale complementare împreună cu
Inspectoratul General pentru Imigrări.
31. Radiază persoanele care i-au pierdut drepturile electorale din listele electorale
complementare pe baza comunicărilor instanţelor de judecată, în cazul în care nu mai
îndeplinesc condiţiile necesare de exercitare a dreptului de vot prevăzut de lege sau
la solicitarea scrisă a acestora, precum şi în caz de deces.
32. Asigură realizarea copiilor listelor electorale complementare împreună cu Inspectatul
General pentru Imigrări şi înaintează birourilor electorale ale secţiilor de votare doua
exemplare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de
către primar.
33. Aducea la cunoştinţă publică a locului şi intervalului orar când se pot face verificări
de către cetăţenii Uniunii Europene a inscrierilor făcute în listele electorale
complementare.
34. Întocmeşte şi actualizează listele electorale speciale în vederea aprobării acestora de
către Primarul Sectorului 1.
35. Asigură realizarea copiilor listelor electorale speciale şi înaintează birourilor
electorale ale secţiilor de votare doua exemplare. Un exemplar al copiei se păstrează
de către primar.
36. Radiază persoanele din listele electorale speciale în cazul în care nu mai indeplinesc
condiţiile necesare de exercitare a dreptului de vot prevăzut de lege sau la solicitarea
scrisă a acestora.
37. Comunică către Autoritatea Electorală Permanentă persoanele care depun cereri
pentru înscrierea în listele electorale speciale.
38. Redirecţionează către Autoritatea Electorală Permanentă cererile persoanelor care
doresc admiterea în corpul experţilor electorali în termen de 48 de ore de la
înregistrare.
39. Întocmeşte proiectul pentru desemnarea persoanelor să îndepărteze materialele de
propaganda la solicitarea preşedintelui secţiei de votare de pe i din interiorul secţiei
de votare, în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul Sectorului 1.
40. Asigură furnizarea informaţiilor de interes public în limita competenţelor legale.
41. Inventariază materialele utilizate pentru desfăşurarea alegerilor.
42. Arhivează toate documentele specific activităţii compartimentului, conform
prevederilor legale.
43. Aplică prevederile documentaţiei de sistem privind managementul calităţii potrivit
standardului SR EN 45012 AEROQ şi ISO 14001
44. Gestionează riscurile la nivel de compartiment pentru implementarea sistemului de
control intern/managerial respectiv întocmirea registrului riscurilor, cât şi actualizarea
periodică a acestora.
45. Elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale specifice activităţii pe care o
desfăşoară.
46. Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
47. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
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