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DECIZIA NR. 91 DIN 10.03.2020 

În temeiul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37 din 04.02.2019 prin care se 
aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare al 
Administratiei Domeniului Public Sector 1 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii al Romaniei, republicata; 
A vând în vedere prevederile Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, 

in cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 s-a elaborat Planul Specific de Continuitate al 
activitatii, pentru a face fata tuturor situatiilor generate de infectia cu noul coronavirus (COVID-
19); 

Tinand seama de faptul ca la nivelul institutiei exista un caz de izolare la domiciliu a unui 
angajat suspect de infectare cu coronavirus (COVID-19); 

Directorul Adjunct al Administratie Domeniului Public Sector 1 numit prin Decizia nr. 
386/02.09.2019; 

DECIDE: 

Art.I Pentru prevenirea raspandirii infectiei cu noul Coronavirus (COVID-19), A.D.P. 
Sector 1 anunta ca incepand cu data de 11.03.2020 se impun urmatoarele masuri de prevenire la 
nivelul institutiei: 

• restrangere a activitatilor prin restrictionarea accesului in institutie a cetatenilor;
• toate sesizarile/petitiile vor fi transmise pe adresa de e-mail a institutiei

secretariat@adp-sector l .ro sau folosind sectiunea sesizari de pe site-ul oficial al institutiei 
https://adp-sectorl .ro/contact/ de la butonul contact; 

• plata taxei locurilor de parcare de resedinta administrate de A.D.P. Sector 1 va fi
sistata, urmand ca termenul de plata a taxei locurilor de parcare sa fie prelungit. 

Art.2 Masurile enumerate mai sus se aplica pana la data de 31.03.2020, cu posibilitatea 
ulterioara a prelungirii perioadei. 

Art. 3 Prezenta decizie va fi comunicata spre ducere la indeplinire întregului personal al 
institutiei prin intermediul Biroului Resurse Umane - Secretariat, dar si cetatenilor pentru luare la 
cunostinta. 
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