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8.2. DIRECŢIA URMĂRIRE PROIECTE
Art. 58 Obiect de activitate
1. Urmăreşte derularea contractelor de investiţii, precum şi a prestărilor de servicii
conexe acestora, până la faza încheierii recepţiei finale, inclusiv eliberarea garanţiilor;
2. Programează, pregăteşte, urmăreşte executarea, verifică situaţiile de lucrări şi
recepţia lucrărilor de investiţii;
3. Întocmeşte documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii;
4. Directorul executiv, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a
direcţiei ducând la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative în vigoare şi
dispoziţiile primite de la conducerea Primăriei Municipiului Bucureşti.
8.2.1.SERVICIUL CONTRACTE
Art. 59 Atribuţii
1. Preia de la Serviciul Lucrări Investiţii contractele de achiziţii publice pe care le
implementează şi asigură îndeplinirea prevederilor legale privind începerea, derularea şi
finalizarea contractelor;
2. Stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor, termenele contractuale şi
asigură centralizarea acestor date;
3. Analizează şi avizează modul de întocmire şi decontare a situaţiilor de lucrări;
4. Analizează şi avizează modul în care au fost întocmite lucrările suplimentare
(NCS-urile), precum şi lucrările de renunţare (NR-uri), dacă este cazul;
5. Analizează şi avizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare
realizate pentru lucrările de investiţii derulate de Serviciul Lucrări Investiţii;
6. Aplică penalizări conform contractului;
7. Verifică prin diriginţi modul în care a fost elaborată cartea tehnică a construcţiei
şi se asigură că va fi transmisă beneficiarului final al investiţiei;
8. Examinează şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a
garanţiilor de bună execuţie, alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de
întârziere, daune, etc;
9. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor necesare eliberării garanţiei de
bună execuţie a contractelor de lucrări aferente investiţiilor. Examinează lucrările din punct
de vedere al încadrării în preţurile de ofertă, în vederea decontării;
10. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţă decontări şi
colaborează cu celelalte compartimente ale direcţiei;
11. Colaborează cu Direcţia Generală Economică la soluţionarea problemelor
legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea pe baza proceselor-verbale de recepţie a
valorii definitive a obiectelor recepţionate;
12. Asigură urmărirea derulării corecte a contractelor de investiţii, precum şi prestări
de servicii conexe acestora, până la faza încheierii recepţiei finale, inclusiv eliberarea
garanţiilor;
13. Asigură întocmirea/centralizarea (după caz) şi transmiterea documentelor
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către executanţii lucrărilor, în
condiţiile legii;
14. Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor;
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15. Verifică, prin diriginţi, respectarea termenelor în concordanţă cu documentaţia
de execuţie şi proiectul tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit
documentaţiilor elaborate şi autorizate;
16. Certifică prin diriginţi concordanţa dintre proiectul tehnic şi situaţiile de lucrări, în
funcţie de stadiul fizic al acestora şi ulterior propune spre plată situaţii de lucrări;
17. Participă, împreună cu celelalte persoane abilitate, la recepţia lucrărilor de
investiţii derulate;
18. Verifică şi răspunde de încadrarea corectă în capitole şi articole bugetare ale
plăţilor care se efectuează în cadrul contractelor de investiţii;
19. Asigură prin diriginţi verificarea stadiilor de realizare a obiectivelor de investiţii.
8.2.2. SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI
Art. 60 Atribuţii
1. Programează, pregăteşte, urmăreşte executarea, verifică situaţiile de lucrări şi
recepţia lucrărilor de investiţii;
2. Întocmeşte documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente
obiectivelor de investiţii;
3. Verifică situaţiile de lucrări conform prevederilor din documentaţie şi
respectarea termenelor contractuale;
4. Verifică şi avizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări realizate;
5. Verifică şi avizează documentele pentru eliberarea parţială sau totală a
garanţiilor de bună execuţie, alte reţineri pentru lucrări de proastă calitate, penalităţi de
întârziere, daune, etc;
6. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în
vederea decontării;
7. Verifică şi certifică situaţiile de lucrări conform prevederilor din documentaţie,
acte normative tehnico-economice, contracte şi condiţii de finanţare cu încadrare în
plafoanele de decontare şi respectarea termenelor contractuale;
8. Stabileşte modul de întocmire şi ţinere a evidenţelor stadiilor fizice, decontării
producţiei, termenelor contractuale şi centralizează aceste date;
9. Propune măsuri de regularizare financiară, oprirea plăţilor, sau după caz,
aplicarea de penalizări, în cazul în care se constată abateri de la prevederile contractuale;
10. Verifică şi vizează facturile de decontare a situaţiilor de lucrări lunare realizate;
11. Urmăreşte şi verifică documentele de lichidare financiară (ultimul talon de
lucrări – centralizator al lucrărilor executate cumulat);
12. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în preţurile din ofertă, în
vederea decontării;
13. Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de urmărire, evidenţă decontări,
reglementare financiară şi conlucrare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
14. Colaborează cu Direcţia Financiar Contabilitate, Buget la soluţionarea
problemelor legate de decontare producţii şi transmite pe baza proceselor-verbale de
recepţie valoarea definitivă a obiectivelor recepţionate către instituţia abilitată cu
administrarea şi vânzarea locuinţelor.
15. Asigură execuţia unor lucrări de calitate prin respectarea de către antreprenori a
prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii;
16. Coordonează activitatea diriginţilor în conformitate cu sarcinile prevăzute prin
contractul de consultanţă;
17. Stabileşte, pentru bunul mers al activităţii, şi alte servicii tehnico-profesionale în
raport cu diriginţii;
18. Verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate,
precum şi a eventualelor suplimentări/renunţări;
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19. Se asigură de întocmirea de către diriginţi a cărţii tehnice de construcţii,
conform legislaţiei în vigoare şi o arhiveză şi/sau predă către asociaţiile de proprietari în
termenul prevăzut de lege atunci când se întocmeşte pentru lucrări de reabilitare termică;
20. Organizează recepţia la terminarea lucrărilor, recepţia finală şi convoacă toate
părţile implicate în procesul de recepţie;
21. Convoacă participarea diriginţilor de şantier la comisiile de recepţii şi verifică
îndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi contractului încheiat cu
aceştia;
22. Participă, alături de diriginţii de şantier şi proiectanţii lucrărilor publice, la
soluţionarea problemelor apărute în teren şi stabilesc soluţiile tehnice ce se impun;
23. Verifică prin diriginţi materialele puse în operă, efectuarea de către executant a
probelor privind calitatea şi conformitatea cu normativele tehnice în vigoare a certificatelor
de calitate a materialelor utilizate; compară rezultatele probelor şi conţinutul certificatelor
de calitate cu prevederile caietului de sarcini;
24. Verifică prin diriginţi, respectarea documentaţiei de execuţie şi a proiectului
tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit documentaţiilor elaborate şi
autorizate;
25. Verifică prin diriginţii de şantier concordanţa dintre proiectul tehnic şi
corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, în funcţie de stadiul fizic al acestora şi
propune bun de plată pentru situaţiile de lucrări verificate de către aceştia, conform legilor
şi normativelor în vigoare;
26. Participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor
de investiţii derulate;
27. Întocmeşte lista de propuneri, în condiţiile legii, cu componenţa şi programul de
funcţionare al comisiilor de recepţii;
28. Asigură secretariatul comisiilor de recepţii pentru lucrările de investiţii derulate;
29. Întocmeşte programe pentru recepţia finală a obiectivelor derulate, la expirarea
perioadei de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi convoacă comisiile
de recepţie în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei
de garanţie şi constată dacă au fost remediate de către constructor deficienţele semnalate
la recepţia preliminară sau cele apărute în perioada de garanţie;
30. Difuzează în termen, procesele-verbale de recepţie la toţi factorii care au
concurat la realizarea obiectivului recepţionat;
31. Procedează la completarea cărţii tehnice a construcţiei la obiectivele de
investiţii în perioada de exploatare (dacă este cazul);
32. Colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru participarea la fazele
determinante ale lucrărilor;
33. Centralizează şi redactează situaţii referitoare la investiţiile efectuate în cursul
anului;
34. Întocmeşte certificatele constatatoare în urma procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor;
35. Redactează informări privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale
iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice în derularea acestora, conform
cadrului legislativ în domeniu;
36. Primeşte şi rezolvă în termen, reclamaţiile şi sesizările primite din partea
cetăţenilor şi a beneficiarilor de dotaţie privind deficienţele apărute la obiectivele
recepţionate preliminar în termenul de garanţie, cu respectarea prevederilor legale;
37. După finalizarea şi recepţia investiţiilor şi a recepţiei finale, transmite
documentaţia către Direcţia Patrimoniu.

- 37 -

