
 

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 

 
 
 

 

   

 Serviciul Control Intern 

 

 Verificare și transmitere către unele structuri din cadrul aparatului de 

specialitate în vederea revizuirii,  lista cu activități procedurale și 

procedurile operaționale elaborate; 

 Verificare documente primite de la structuri cu privire la implementarea 

Standardelor 12 și 13, Informarea și comunicarea, respectiv, Gestionarea 

documentelor, precum și returnarea acelora care nu au corespuns solicitării 

ori le-au transmis incomplete; 

 Consiliere telefonică/e-mail pentru 2  direcții, cu privire la materialele 

necesare a fi elaborate/revizuite în procesul de implementare al sistemului 

de control intern managerial în cadrul Primăriei Sector 3; 

 Au fost actualizate în centralizatorul procedurilor de sistem ultimele 

ediții/revizii ale procedurilor revizuite pe parcursul anului 2019;  

 Întocmire documentație specifică pentru Serviciul Control Intern; 

 Centralizare fluxuri informaționale și documente gestionate la nivelul 

instituției; 

 Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 

191;  

 Documente Infocet 81; 

 Zilnic: verificarea e-mailului de serviciu, consultarea programului de 

legislație Lege 5, arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri 

telefonice cu reprezentanții direcțiilor de specialitate, rezolvare  documente 

repartizate în programul Infocet, alte activități în baza Dispozițiilor 

Primarului. 
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Compartimentul Guvernanță Corporativă 

 Întocmire proiecte de hotărâri: 3; 

 Întocmire  rapoarte de specialitate: 3; 

 Asigurare consultanță telefonică întreprinderilor publice în vederea unor 

clarificări și precizări legate de completarea documentelor necesare pentru 

întocmirea proiectelor de hotărâre; 

 Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, convorbiri 

telefonice cu reprezentanții întreprinderilor publice, transmitere e-mailuri 

 Deplasări la sediul central al Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudești nr. 

191; 

 Înregistrarea documentelor în INFOCET; 

 Studiu documente transmise spre consultare; 

 Arhivare fizică a documentelor elaborate de compartiment în săptămâna 

precedentă; 

 Studierea noului Cod Administrativ intrat în vigoare pe 05.07.2019; 

 

 

Compartimentul Situații de Urgență 

 Întocmit răspuns la adresa Curții  de Conturi a României cu privire la 

taberele de sinistrați și transmis răspuns prin intermediul poștei 

electronice 

 Întocmit răspuns către Curtea de Conturi a României cu privire la Pool-

ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale 

 Au fost întocmite adrese către Direcția Administrativă și Management 

Informațional, Direcția Învățământ Cultură, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Direcția Juridică, 

Direcția Generală de Poliție Locală Arhitectul Șef, Direcția Învățămât-

Cultură în vederea comunicării situației privind protejarea 

monumentelor istorice 

 Au fost întocmite răspunsuri la cele două adrese ale reprezentanților de 

la Curtea de Conturi a României prin care erau solicitate informații cu 

privire la protejarea monumentelor istorice de pe raza sectorului 3, 

acestea au fost trimise prin intermediul poștei electronice 

 A fost întocmit răspuns adresă Curtea de Conturi a României cu privire 

la actualizarea Chestionarului conform informațiilor primite de la 

structura Arhitect șef prin adresa nr. 510546/09.08.2019 și de la Direcția 
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Administrativă și Management Informațional prin mail în data de 

14.11.2019 și a planurilor elaborate la nivelul compartimentului 

 Informare prin intermediul programului Infocet  a membrilor Centrului 

Operativ cu Activitate Temporară Sector 3 cu privire la Actualizarea 

Meteorologică care vizează perioada 21.11.2019 ORA 12 – 22.11.2019 

ORA 08 cu privire la următoarele fenomene “Vremea va fi închisă, 

temporar va ploua și se vor cumula cantități de apă în medie de 10…15 

l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze care la rafală vor 

atinge 45…55 km/h. Temperaturile vor fi în scădere, astfel că maxima 

zilei de joi va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de vineri dimineață de 

3…4 grade.”  

 Informare prin intermediul programului Infocet  a membrilor Centrului 

Operativ cu Activitate Temporară Sector 3  cu privire la Actualizarea 

Meteorologică care vizează perioada 22.11.2019 ORA 11 – 23.11.2019 

ORA 10 , cu următoarele fenomeneVremea va fi închisă și deosebit de 

rece. Temporar va ploua, iar din orele serii va crește probabilitatea și 

pentru precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea 

intensificări, mai ales pe parcursul zilei, când rafalele vor atinge 45...55 

km/h, amplificând senzația de rece. Temperatura maximă va fi în jur de 

2 grade, iar cea minimă de -1...1 grad. 

 Au fost întocmite adrese către Direcția Generală de Poliție Locală, 

Direcția Comunicare și Direcția Administrativă și Management 

Informațional în vederea comunicării/postării măsurilor care trebuiesc 

întreprinse în vederea desfășurării în buune condiții a manifestațiilor care 

se desfășoară de ziua națională a României 

 A fost comunicat membrilor procesul verbal al ședinței extraordinare din 

30.10.2019 a Comitetului pentru Situații de Urgență Sector 3 r  prin 

intermediul poștei electronice 

 Elaborare documente în vederea avizării Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor pe Sectorul 3 de către Consiliul Local Sector 3 

 Deplasare la sediul Primăriei Sector 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 

3 în vederea semnării adreselor întocmite la nivelul compartimentului. 

 Activități administrative: arhivare, copiere documente, scan-uri, 

transmitere e-mailuri; 

 zilnic: operare lucrări infocet, verificare e-mail de serviciu. 

 


