MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 229/23.03.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6
Luând în considerare Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 ale Consiliului Local al
Sectorului 6;
Având în vedere Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 9/2017 privind unele
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative;
Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 2261/03.02.2017
privind stabilirea numărului total de posturi, precum şi de adresa nr. 540/13.03.2017 emisă de
Primăria Sectorului 6;
În baza art. 45 alin. (1) şi 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 Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public
şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Directorul General al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană
Sector 6, este împuternicit să facă schimbări de posturi în compartimente ori de câte ori este
nevoie, cu respectarea numărului total de posturi aprobate în Anexele nr. 1 şi nr. 2, să stabilească
atribuţiile şi răspunderile Directorilor Generali Adjuncţi, Contabilului Şef şi ale întregului
personal din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 163/17.12.2015.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, Sector 6, Bucureşti,
Cod fiscal : 4364349; Fax: 021- 314.18.26; Tel: 021- 410.24.30
COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330

RAPORT DE SPECIALITATE

Tinand cont de prevederile cuprinse la punctul 6, adăugat în anexa la Ordonanța de Urgență nr.
63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, adresa instituției Prefectului Municipiului Bucureşti nr.
2261/03.02.2017 și adresa Primăriei Sectorului 6 nr.540/13.03.2017 privind stabilirea numărului de
posturi pentru fiecare instituție în parte:
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6, are în structura sa conform ultimei
avizări un număr total de 381 de posturi, după cum urmează:
-

Posturi conducere = 27

-

Posturi execuție = 354

-

Total posturi = 381

În vederea eficientizării activității instituției în contextul actual, a creșterii calității serviciilor
publice și a unui management performant sunt necesare următoarele modificări:
-

Posturi conducere = 28

-

Posturi execuție = 351

-

Total posturi = 379

Noua Organigramă și Statul de Funcții, pe care vi le propunem spre dezbatere şi aprobare, vor
avea următoarele modificări, astfel încât sarcinile ce revin să fie îndeplinite la un nivel calitativ
superior:
- flexibilizarea numărului de personal între compartimente cu respectarea numărului total de
posturi
- reorganizarea modului de subordonare al departamentelor față de Conducere
- reorganizarea Secției Spații Verzi și trecerea acesteia în subordinea Directorului General
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- trecerea Laboratorului Stație Mixturi în subordinea Directorului General Adjunct, conform
Organigramei Anexa 1
- trecerea Compartimentului Relații cu Publicul și Management Documente în subordinea
Directorului General Adjunct conform Organigramei , Anexa 1.
Statul de Funcții, propus prin Anexa nr. 2, cuprinde numărul total de posturi prevăzut în
Organigrama Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexei nr.
1.
Ataşăm la prezentul Raport de specialitate:
Anexa nr. 1 - Organigrama
Anexa nr. 2 - Statul de Funcții propuse spre aprobare Consiliului Local Sector 6.

DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN TUDOR
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EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administraţia
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu privire la Organigrama şi
Statul de Funcţii, precum şi adresa nr. 2261/03.02.2017 emisă de Instituţia
Prefectului Municipiului Bucureşti cu privire la stabilirea numărului total de
posturi raportat la numărul de locuitori ai Sectorului 6.
Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (3) litera b) din Legea
nr. 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Noua structură organizatorică s-a întocmit cu respectarea prevederilor Legii
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, H.G. nr. 753/2002 privind
unele măsuri în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală,
Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative.
Ţinând cont de aceste considerente, în scopul eficientizării activităţii, a
creşterii calităţii serviciilor publice, precum şi a îmbunătăţirii managementului la
nivelul instituţiei, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
Organigrama şi Statul de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

