
 

SERVICIUL SECRETARIAT COMISII (locaţia: Bucureşti, sector 1, B-dul 
Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a directorului 

general şi în coordonarea metodologică a directorului general adjunct 

protecţia copilului) îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 asigură convocarea membrilor comisiilor şi programează şedinţele 

comisiilor ; 
 întocmeşte proiectul ordinii de zi, pe baza propunerilor înaintate de 

serviciile DGASPC Sector 1 şi de celelalte instituţii din domeniu şi îl 
înaintează preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei; 

 pregăteşte dosarele înaintate de serviciile DGASPC Sector 1 şi de 
celelalte instituţii  din domeniu, pentru şedinţele Comisiilor; 

 pregăteşte dosarele privind încadrarea în grad de handicap şi a 
măsurilor de protecţie ce se impun, în baza propunerii înaintate de 

către S.E.C.P.A.H.M; 
 redactează şi completează certificatele de încadrare într-o categorie 

de persoane cu handicap care necesită protecţie specială; 
 înaintează, în vederea semnării, hotărârile şi certificatele de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie 

specială; 
 convoacă persoanele chemate în faţa Comisiilor pentru soluţionarea 

cauzelor, în forma şi termenul prevăzut de lege şi ţine registrul special 
de evidenţă a convocărilor; 

 asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei, audierile şi 
dezbaterile ce au loc în şedinţele Comisiilor, a hotărârile adoptate şi 

modul în care au fost adoptate; 
 redactează hotărârile Comisiilor potrivit procesului-verbal al 

Comisiilor, în forma şi termenul prevăzut de lege; 
 înregistrează hotărârile Comisiilor în registrul special de evidenţă a 

hotărârilor; 
 înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiilor actele 

emise de Comisie, altele decât hotărârile; 
 ţine registrul special de procese-verbale ale Comisiilor; 

 comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiilor în forma şi 

termenul prevăzut de lege ; 
 organizează şi ţine la zi arhiva Comisiilor; 

 asigură corespondenţa actelor specifice cu alte Comisii şi entităţi ; 
 fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului 

general precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 
supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de 

activitate; 
 


