
Raport de activitate 14.01.2020 

Activități   Documente produse                             

(unde este cazul) 

Răspunsuri solicitări instituții de stat, etc -Raspuns catre 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale – 

Directia Generala 

Control, Antifrauda si 

Inspectii 

Raspunsuri solicitări direcții din cadrul Primăriei Sectorului 3   -Raspuns catre Directia 

Juridica – punct de 

vedere sentinta civila 

3492/14.05.2019 – 

drepturi copii cu CES  

Documente  - proceduri de achiziții Elaborare documente 

constatatoare contract de 

servicii evenimente 

decembrie 2019 și 

contract de servicii 

pirotehnice 

Adrese către instituții, unități de învățământ, etc -Adresa catre Gradinita 

Noel – solicitare 

informatii cu privire la 

un prescolar inscris la 

unitatea de invatamant in 

anul scolar 2016-2017 

Situatii diverse -Situatie in vederea 

controlului ex-post 

Directia Control, 

Antifrauda si Inspectii   



-Situatie facturi restante 

2019 

-Calcul utilitati chiriasi 

Lic Dante Alighieri 

-Preluare informări de la 

unităţile de ȋnvăţămȃnt – 

nivel preșcolar din 

Sectorul 3, privind 

numărul estimat de grupe 

care se vor constitui ȋn 

anul școlar 2020-2021; 

centralizare date (ȋn 

lucru) – informări de la 6 

unităţi de ȋnvăţămȃnt. 

Activități administrative- secretariat  verificare, redirecționare  

și răspuns e-mailuri, 

repartizare documente, 

copiere documente, 

scan-uri, convorbiri 

telefonice, consultare 

legislație, întocmire 

raport de activitate 

zilnic, consultare email 

și Infocet, consultare 

Monitorul Oficial, 

preluare și distribuire 

corespondență 

UCMR ADA -Raport privind operele 

muzicale utilizate 

Revelion 2020 - în lucru 



Verificare si centralizare solicitare finanțare bunuri și servicii, conform 

contractelor încheiate de către unitățile de învățământ 

-Verificare si 

centralizare 3 facturi 

servicii isu+ssm aferente  

lunii decembrie 2019 

- Verificare si 

centralizare 3 facturi 

obiecte de inventar  

Actualizare numar copii/elevi/tineri cu CES încadrați în unitățile de 

învățământ de masă, pentru anul 2020 

-Centralizare numar 

copii/elevi/tineri cu CES 

încadrați în unitățile de 

învățământ de masă, 

pentru anul 2020 

Consultări pe diferite spețe cu Direcții din cadrul Primariei sau cu alte 

institutii, cu privire la – situații neclare sau atipice legate de achiziție sau 

răspunsuri solicitare de clarificări, inițierea unor proiecte de hotarari, etc.  

-Consultare cu Directia 

Investitii Achizitii – 

mentenanta cladiri 

unitati de invatamant 

-Consultare cu Directia 

Juridica -majorare cu 

50% drepturi copii cu 

CES incadrati in grad de 

handicap 

Întocmește notele de fundamentare/rectificare și anexele cu bugetul 

actualizat (rectificat) pentru fiecare unitate școlară în conformitate cu 

situațiile centralizate (achizițiile efectuate) și comunicate de unitățile de 

învățământ  

-Revizuirea propunerilor 

de buget pentru anul 

2020 

Alte activități -intocmire solicitare 

finantare anul 2020 ctr. 

Servicii, transmitere 

catre Directia Economica 

+ factura servicii spre 

plata, nota justificativa 



cheltuieli efectuate, pv 

receptie servicii 

 


