
        

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ, 

Serviciul Juridic și Evidență Imobiliară 

 

Raport de activitate zilnic 

 

În cadrul Serviciului Juridic și Evidență Imobiliară, în data de 27.06.2019, au fost 

desfășurate următoarele activități: 

 

1.Acordare aviz legalitate – dispozitii privind încetarea dreptului la prestații sociale pentru 

persoanele cu handicap – 3 

2.Acordare aviz de legalitate contracte individuale de muncă/acte adiționale la contractele 

individuale de muncă privind personalul contractual/funcție publică - 7 

3.Redactare convenție - Arhiepiscopia București prin Centrul de zi pentru copii- ”Sf.  

Mucenița Sofia” 

4.Contestație asistent personal nr.  60413/05.06.2019 – în lucru 

5.Adresa nr 2056/2/10.06.2019 a Serviciului Alimentare cu Apa și Canal – Direcția Generală 

Servicii Publice din subordinea Primariei Municipiului București – în lucru 

6.Adresa nr. 63276/13.06.2019  Primaria Municipiului București – în lucru 

7.Nota internă Serviciul Contencios – Situație recuperare creanțe CASA MAX perioada 

2014-2016 – în lucru 

8.Acordare aviz de legalitate a dispozițiilor emise de către Directorul General privind 

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

atribuțiilor legale în domeniul asistenței sociale  – 3. 

9.Acordare aviz de legalitate dispoziții – împuternicire pentru doi copii aflați în plasament   – 

2  

10.Întocmit contract privind angajamenul de plată a dobânzii - 1  



11.Acordarea informațiilor de specialitate cetățenilor în probleme ce țin de obiectul de 

activitate al instituției - informații privind angajamentul de plată a dobânzii -  2  

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

degradării sau sustragerii 

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

documentelor CID în cadrul DGASPCS 3- Direcția Juridică  

14.Monitorizare, operare adresă de poștă electronică Zimbra 

15.Informare, transmitere poștă electronică, Hotărâri de Consiliu Local sector 3, 

compartimentelor specializate cu atribuții în domeniu din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 

16.Actualizarea evidențelor din cadrul serviciului privind registrul electronic note interne 

17.Întocmire răspuns Notă Internă, privind documentele produse și sau gestionate din cadrul 

Serviciului Juridic și Evidență Imobiliară, Direcția Juridică și care se supun prevederilor 

Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, art.5 alin(1), lit.h  

18.Întocmire răspuns Notă Internă, privind informații contracte de parteneriat/ colaborare, 

care deservesc persoane consumatoare de droguri sau persoane diagnosticate cu tuberculoză; 

(în lucru) 

19.Distribuire corespondență în cadrul Direcției Juridice 

 

 

 

 


