
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 
 
 

 
 

Raport de activitate 16.03-20.03.2020 
 

Nr. 

crt. 

Activități realizate/ Documente produse/gestionate Număr 

1 Dosare aflate în prezent pe rolul instanțelor de judecată 

gestionate de consilierii juridici 

2208 

2 Lucrări primite și operate în Programul Infocet 240 
3 Acte procedurale întocmite în dosarele aflate pe rolul 

instanțelor judecătorești 

46 

4 Corespondență internă (adrese, referate, solicitări 

documente, puncte de vedere, note) 

63 

5 Corespondența externă (petiții) 79 

6 Dosare în care consilierii juridici au reprezentat interesele 

instituției în instanță 

98 

7 Participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul 

instituției 

prezența unui număr de  2 

consilieri juridici în cadrul a 5 

comisii de evaluare 
7 Controale efectuate cu privire la activitatea asociațiilor de 

proprietari ca urmare a solicitărilor primite 

2 

8 Consiliere telefonică și la sediul instituției a asociațiilor de 

proprietari 

130 

9 Verificarea elementelor activ-pasiv a contabilității 

asociațiilor de proprietari 

27 

10 Avizarea de legalitate: a referatelor/contractelor de 

achiziție publică/actelor adiționale/contractelor de 

mandat/protocoalelor/acordurilor pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

29 

11 Consilierea petenților  (telefon/e-mail/la sediul instituției) 

cu privire la solicitările de închiriere și/sau, după caz, 

vânzare a locuințelor aflate în administrarea Consiliului 

Local Sector 3 

 

90 

12 Program cu publicul în vederea soluționării solicitărilor de 

repartizare a locuințelor în baza Legii locuinței 

nr.114/1998 sau după caz, a Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

Luni-Vineri în intervalul orar 

09:30-12:30 
/ 

13 Procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare, a 

citaţiilor şi hotărârilor emise  de către instanţele de 

judecată  civile şi penale şi a citaţiilor emise de către 

secţiile de poliţie 

9 

14 Amenzi 1 

15 Audiențe / 

16 Atestate administrator asociație de proprietari / 

 


