MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 713/26.09.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reorganizarii Administratiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de
Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi Expunerea de
motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local al Sectorului 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, ale Legii nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum şi de prevederile O.U.G.
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 224/17.10.2002 privind
exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile,
virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercitiului bugetar,
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama,
statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare si funcţionare ale aparatului
propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local
Luând în considerare prevederile art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei,
Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare prevăzute în Anexele nr. 1, nr. 2
şi nr. 3 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceste directorul Administraţiei Pieţelor Sector 6 ca, în funcţie de necesităţi,
să efectueze modificări privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor, precum şi
eventuale transformări şi recolerări de funcţii dar numai în limita numărului total de funcţii aprobate
prin prezenta hotărâre.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 17/2015.
Art. 4. (1) Administraţia Pieţelor Sector 6 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face prin grija Secretarului Sectorului
6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere faptul că pentru anul 2016 Administraţia Pieţelor
Sector 6 şi-a stabilit anumite obiective pentru a căror realizare este
necesară creșterea eficienței organizaționale a instituției, informarea
consumatorilor cu privire la ofertele specifice piețelor, târgurilor și
oboarelor, prin reorganizarea activităţii instituţiei, în conformitate cu
proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de
hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere faptul ca pentru anul 2016 Administraţia
Pieţelor Sector 6 şi-a stabilit anumite obiective pentru a caror realizare
este necesară informarea consumatorilor cu privire la ofertele specifice
pietelor, targurilor si oboarelor, precum si promovarea unor
comportamente sanatoase de consum, promovarea producatorilor
autohtoni, precum si a produselor de calitate superioara;
Plecând de la aceste premise s-a conturat Regualmentul de
Organizare şi Funcţionare ţinandu-se cont în primul rând de statutul
Administraţiei Pieţelor Sector 6, acela de serviciu public de interes
local în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, si deci s-au avut
în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, completată şi modificată, a
H.G.R. nr. 348/2003, privind comertul cu produse si servicii de piata
in unele zone publice si a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
si privat de interes local, ce se constituie ca anexa 3 la prezentul
proiect de hotărâre.
La întocmirea acestuia si la stabilirea atributiilor şi
responsabilitatilor compartimentelor de specialitate s-a avut în vedere,
pe lânga legislaţia specifică administraţiei publice locale şi a serviciilor
publice de administrare şi legislatia specifică fiecărui compartiment.
Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Administraţiei
Pieţelor Sector 6 este întocmit cu respectarea condiţiilor de legalitate şi
oportunitate, supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 6
acest proiect de hotarare.

Director,
Constantin Robertino POPESCU

