
SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE 

 

 

a) Asigură derularea și monitorizarea contractelor de investiţii, precum şi prestări de servicii 
conexe acestora, până la faza încheierii recepţiei finale; 

b) Urmăreşte elaborarea Cărţii Tehnice a construcţiei, document ce va fi transmis beneficiarului 
investiţiei; 

c) Face propuneri, funcţie de solicitările petenţilor, în vederea elaborării planurilor de investiţii; 
d) Participă in limita competenţelor,  împreună cu proiectanţii, la elaborarea documentaţiilor de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor geologice, geotehnice, topografice si hidrologice 
în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii; 

e) Întocmeşte documentaţii în vederea obţinerii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de 
construcţie şi propunerilor de cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate prin Direcţia de 
Investiții și Achiziții Publice, avizate, în ordine, de Arhitectul Şef şi Primarul Sectorului 6; 

f) Întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea modificării valorilor de investiţii 
contractate; 

g) Înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor şi asociaţiilor de 
locatari privind lucrările de reabilitări sistem rutier, reparaţii străzi, reabilitare termică a 
locuinţelor, reabilitare a spaţiilor verzi şi întreprinde măsurile de remediere necesare, dacă 
este cazul; 

h) Verifică, în teren, respectarea documentaţiei de execuţie şi a proiectului tehnic, stadiul fizic al 
lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit documentaţiilor elaborate şi autorizate; 

i) Controlează derularea contractelor de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice şi asigură 
efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de către comisia constituită conform legii; 

j) Verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, 
funcţie de stadiul fizic al acestora şi propune spre plată valorile evaluate, conform legilor şi 
normativelor în vigoare; 

k) Participă la programul de întâlniri între reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii 
Asociaţiilor de proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităţi; 

l) Participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de investiţii, 
urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-
economice; 

m) În îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile specializate ale sectorului, instituţiile şi 
regiile autonome (Instituţia Prefectului Municipiului Bucuresti, P.M.B., Inspectoratul de 
Construcţii Bucuresti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.) ; 

n) Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de 
control intern managerial; 

o) Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după caz; 



p) Elaborează și actualizează procedurile operaționale/de sistem aferente activităților 
(proceselor) pe care le desfășoară, după caz; 

q) Respectă cerințele legale și reglementările în vigoare aplicabile în domeniul securității și 
sănătății în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor și protecției mediului; 

r) Respectă cerințele în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern 
referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și 
procedurile proprii elaborate la nivelul instituției; 

s) Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la 
nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic; 

t) Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt 
de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 

 


