
 
 

 

 

RAPORT ACTIVITATE 

01 – 05 iulie 2019 

 

 

 
 

Biroul Relații Consiliul Local 

 
Documente produse și gestionate/activități realizate  

 Nr. proiecte de hotărâri înregistrate, redactate, analizate, verificate, 

scanate și transmise pe e-mail consilierilor locali, directorilor, șefilor de 

serviciu, societăților și postate pe site 

 

10 

Consiliere pentru întocmirea proiectelor de hotărâri 10 

Număr ședințe CLS3  1 

Întocmirea convocatorului pentru sedința extraordinară din 05.07.2019, 

postarea pe site și comunicarea către consilierii locali, directori, șefii de 

serviciu, societăți 

 

1 

Întocmirea propunerii de suplimentare a ordinii de zi a ședinței 

extraordinare din 05.07.2019, postarea pe site și comunicarea către 

consilierii locali, directori, șefii de serviciu, societăți 

 

1 

Participare la  ședința în plen a CLS3 05.07.2019 

Întocmire deconturi lunare transport consilieri 24 

Nr. bibliorafturi cu hotărâri sigilate 8 

Punct de vedere la plângere prealabilă  1 

 Nr. solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 1 

Nr. lucrări primite în Programul Infocet 32 

Gestinare adresă de email a biroului zilnic 

 Consilierea petenților (telefon/email/la sediul instituției) Zilnic 

Nr. lucrări aflate în operare la data de 30.06.2019 3 
Nr. lucrări primite în Programul Infocet 62 
Nr. lucrări în operare în Programul Infocet la data de 05.07.2019 6 
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Compartiment Evidență Electorală 
 

Documente produse și gestionate/activități realizate 

Operațiuni efectuate în Registrul Electoral, constând în radierea 

persoanelor decăzute din drepturile electorale și persoanele decedate 

155 

Număr secții de votare noi înființate - 

Număr procese electorale - 

Număr semnături verificate și atestate – inițiativă legislativă - 

Lucrări primite în programul Infocet       15 

Actualizarea delimitării și arondarea (modificarea, splitarea, mutarea) 

arterelor pe secții de votare (numărul de alegatori arondați unei secții de 

votare nu poate depășii cifra de 2000) și întocmirea fișelor tehnice în 

vederea emiterii avizului conform al Autorității Electorale Permenente. 

1 

Întocmirea împreună cu Direcția Învătământ Cultură a Notelor de 

Constatare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr.44/2016,. 

- 

Număr sentințe penale verificate în Registrul Electoral al Autorității 

Electorale Permanente în vederea clasării/redirecționării/operării acestora. 

20 

Verificarea comunicărilor privind persoanele decăzute din drepturile 

electorale/decedate din sectorul 3 și operate de alte UAT-uri în Registrul 

Electoral al Autorității Electorale Permenente. 

66 

Corespondență cu insituțiile implicate în procesele electorale ( e-mail, fax) - 

Număr lucrări diverse 2 

Nr. lucrări aflate în operare la data de 30.06.2019 0 

Nr. lucrări primite în Programul Infocet 45 

Nr. lucrări în operare în Programul Infocet la data de 05.07.2019 15 
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Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă 

 
Documente produse și gestionate/activități realizate 

Nr. dispoziții verificate  248 

Nr. sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24) 2 

Nr. declarații de întreținere pentru persoanele cu domiciliul în Germania 0 

Lucrări primite prin poșta militară, verificate și distribuite 204 

Lucrări operate în Programul Infocet 44 

Nr. borderouri comunicare dispoziții la Instituția Prefectului București 2 

Nr. lucrări aflate în operare la data de 30.06.2019 1 

Nr. lucrări primite în Programul Infocet 339 

Nr. lucrări în operare în Programul Infocet la data de 05.07.2019 122 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Spații Comerciale 
 

 

 

 

 

 

Documente produse și gestionate/activități realizate 
Nr. spații supuse evaluării/cadastrării - 

din care – finalizată evaluarea/cadastrarea - 

Nr. spații comerciale vândute - 

Nr. dosare în care a fost asigurată reprezentarea în instanță a Comisiei  - 

Nr. lucrări diverse 8 

Nr. lucrări operate în Programul Infocet 14 

Nr. dosare verificate în vederea cadastrării/evaluării  4 

Nr. dosare verificate în vederea negocierii prețului de vânzare - 

Nr. dosare pregătite în vederea transmiterii către notar 1 

Pregătirea ședințelor Comisiei - 

Urmărirea efectuării plăților aferente contractelor încheiate 1 

Nr. spații comerciale vizionate în teren - 

Nr. acte cu caracter juridic 1 

Corespondență telefonică Da 

Întocmire raport de activitate 2 

Nr. lucrări aflate în operare la data de 30.06.2019 1 

Nr. lucrări primite în Programul Infocet 14 

Nr. lucrări în operare în Programul Infocet la data de 05.07.2019 2 
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Serviciul Autoritate Tutelară 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documente produse și gestionate/activități realizate 

Nr. anchete sociale efectuate la solicitarea persoanelor juridice 41 

Nr. anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice 0 

Nr. anchete sociale privind evaluarea și propunerea curatorilor 1 

Nr. dosare de tutelă privind persoane puse sub interdicție 2 

Nr. documente instanță în dosare în care serviciul a avut calitate procesuală 35 

Nr. dări de seamă înregistrate 3 

Nr. cazuri în care s-a solicitat instanței măsuri de ocrotire a persoanelor 

care nu au discernământ 

0 

Nr. referate emitere dispoziții 14 

Nr. acte juridice primite (convenții, contracte, certificate de moștenitor) 4 

Nr. deplasări pe teren 48 

Consiliere și îndrumare a petenților telefonic și la sediul instituției da 

Nr. lucrări aflate în operare la data de 30.06.2019 63 

Nr. lucrări primite în Programul Infocet 437 

Nr. lucrări în operare în Programul Infocet la data de 05.07.2019 104 


