
 

                                                                                          Anexă  nr.3 

                                                                         la Hotărârea Consiliului Local 

                                                                                 nr. .......................... 

                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                        

  

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

 

       Art.I. -   Anexa nr. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 

a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Articolul 32, Serviciul Imagine, Relații cu Mass – Media și Informatică se completează și va avea 

: următorul cuprins

    - asigură publicarea pe pagina de internet www.primăriasector1.ro, a informțiilor de interes public 

referitoare la contractele de achiziție publică, în condițiile prevederilor cuprinse în Hotărârea Consiliului 

Local nr. 233 din 22.12.2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale 

la nivelul autorității locale ale Sectorului 1 al Municipiului București; 

(.....) 

2. La articolul 36, alineatul (1), - Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice, se completează și va avea 

următorul cuprins: 

- asigură transparența decizională, pentru toate contractele de achiziție publică care se vor încheia la 

nivelul Instituției Primarului Sectorului 1 al municipiului București prin publicarea pe site-ul Primăriei 

Sectorului 1 în secțiunea special numită “Transparență decizională. Capitolul: contracte de achiziție 

publică, de lucrări publice și de concesiune de servicii”; 

- după publicarea în sistemul electronic de achiziții publice, asigură publicarea pe site-ul Primăriei 

Sectorului 1 în secțiunea special numită “Transparență decizională. Capitolul: anunțuri de intenție, 

anunțuri/invitații de participare și anunțuri de atribuire”, toate anunțurile de intenție, anunțurile/invitațiile 

de participare și anunțurile de atribuire care vor fi formulate de către aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al municipiului București, precum și alte documente ce fac obiectul publicării în sistemul 

electonic de achiziții publice; 

- asigură publicarea pe site –ul Primăriei Sectorului 1 a elementelor privitoare la contractele de achiziție 

publică, de lucrări publice și de concesiune de servicii, după cum urmează: 

 data încheierii contractului administrative și a actelor adiționale aferente acestuia; 

 durata contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia; 

 valoarea contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia; 

 obiectul contractului administrativ. 

- transmite spre publicare pe site –ul Primăriei Sectorului 1, informațiile actualizate lunar, așa cum sunt 

prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 ale Hotârârii Consiliului Local nr. 233 din 22.12.2015, până la 

data de 15 ale lunii următoare, Serviciului Imagine, Relații cu Mass – Media și Informatică care va asigura 

centralizarea informațiilor. 

 

________________________________//__________________________________________ 

 

http://www.primăriasector1.ro/

