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Raport de activitate 13.06.2019 

 

 
În data de 13.06.2019 am desfășurat următoarele activități: 

 

 

1. Acordare aviz de legalitate dispozițiilor emise de către Directorul General privind 

personalul contractual/funcție publică, precum și cele emise, în vederea îndeplinirii 

atribuțiilor legale în domeniul asistenței sociale – 6 

2. Protocol pentru acordarea de servicii sociale D.G.A.S.P.C. Alba  - în lucru 

3. Întocmit Înștiințare și Dispoziție recuperare sume plătite necuvenit. 

4. Răspuns adresă D.G.A.S.P.C. Călărași nr. 5314/29.06.2019 – în lucru 

5. Acordare aviz de legalitate contract sponsorizare nr. 62939/13.06.2019. 

6.  Acordare aviz de legalitate  dispoziților de acordare a serviciilor de recuperare, precum și 

contractelor pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Complexului de Servicii 

”Brândușa”– 2 beneficiari 

7. Acordare aviz de legalitate proces-verbal comisie achiziții 

8. Acordare informații de specialitate cetățenilor în probleme ce țin de obiectul de activitate al 

instituției - 4 

9. Corespondență electronică/acordare consultanță  de specialitate compartimentelor din 

cadrul instituției – 7 

10. Acordarea avizului de legalitate pe adresele de comunicare  ale  solicitantilor care nu se 

incadreaza in criteriile stabilite de  Hotararea Consiliului Local Sector 3 336/15.12.2016 

de aprobare a Metodologie de acordare a beneficiilor sociale, in urma hotararii comisiei – 

3 

 

11. Avizarea la solicitarea conducerii institutiei, sub aspectul legalitatii, a masurilor de 

protectie speciala  ce  urmeaza a fi dispuse de catre Comisia pentru protectia Copilului- 

plasament la asistent maternaL profesionist - 2 



12. Redactarea actelor specifice obiectivului de activitate al institutiei: dispozitii, proiecte de 

hotarari, contracte cu scop patrimonial sau nepatrimonial si avizarea pentru legalitate: -  

          ACT ADIŢIONAL Nr. 2 la protocolul pentru acordarea de servicii nr. 60144/14.06.2017                    

(DGASPC Sector 2)/ nr. 56087/19.06.2017  (DGASPC Sector 3) 

13. Protocol acordare servicii sociale DGASPC Prahova – Centrul de Recuperare si 

Reabilitare pt. Persoane cu Handicap Urlati – in lucru 

14. Contestatie asistent personal nr.  60413/05.06.2019 – in lucru 

15. Dosar recuperare sume platite necuvenit in lucru 

16. Adresa nr 2056/2/10.06.2019 a Serviciului Alimentare cu Apa si CCanal – Directia 

Generala Servicii Publice din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti. – in luc 

17. Întocmit și acordat aviz de legalitate – dispoziții împuternicire deplasare în străinătate 

pentru copil aflat în plasament – 3 

18. Întocmit adeverință referitoare la acordul de plată a dobânzii. 

 

19. Monitorizare, operare și redirecționare în registrul electronic privind circulația 

documentelor CID în cadrul D.G.A.S.P.C.S3 - Direcția Juridică ; 

20. Monitorizare, operare adresă de poștă electronică Zimbra; 

21. Actualizarea evidențelor din cadrul serviciului privind registrul electronic note 

interne, referate; 

22. Întocmire răspuns unitar pentru 4 adrese de solicitare informații în temeiul Legii 

544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;(în lucru) 

23. Activități administrative, deplasare la Arhiva Primăriei Sector 3, împreună cu 

reprezentant BSSMSU-Direcția Resurse Umane pentru scanare documentație 

tehnică preluată din arhiva fostului Serviciu Patrimoniu; 

24. Evidență,  îndosariere, conservare acte juridice, și asigurare împotriva distrugerii, 

degradării sau sustragerii. 

 

 

 

 


