
 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             AVIZEAZĂ 
Nr.: 6/04.01.2017                                                       pentru legalitate 
                               Secretarul Sectorului 6, 
                                              Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de 

Evidenţă a Persoanelor Sector 6 
 

          Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Locale de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sector 6  ; 
          Luând în considerare  Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  
Sector 6; 
          Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 372/2002 și H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea Metodologiei 
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului, a managementului 
resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin H.G. nr. 108/2005 şi Ordinul 
M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic, în cadrul Serviciilor  Publice Comunitare  Locale de Evidenţă a Persoanelor; 

Ţinând cont 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu             
nr. 5442/24.03.2016, înregistrată la D.L.E.P. Sector 6 sub nr. ED1415/31.03.2016, prin care 
se aduce la cunoştinţă numărul maxim de posturi potrivit punctului 2 din anexa O.U.G. nr. 
63/2010 pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor este de 78 de posturi; 

Ţinând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

Ţinând cont de avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date; 

Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
           În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările 
şi completările ulterioare; 
           În temeiul dispoziţiilor  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 Direcţiei Locale de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Directorul Executiv al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 
este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau 
schimbări de posturi între compartimente ori de câte ori nevoile  instituţiei o cer, cu 
respectarea prevederilor legale şi a numărului de posturi aprobate. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea     Consiliului Local Sector 6 nr. 83/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei 
și a Statului de Funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 (Anexa nr. 1 
și nr. 2), iar Anexa nr. 3 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, rămâne în vigoare.  

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 
6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se va face, conform 
competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                             pentru legalitate 
                                      Secretarul Sectorului 6, 
                                          
                                                                                                            Demirel Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.:  
Data:  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Locale de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 întocmit în baza prevederilor O.G. nr. 84/2001 aprobată prin Legea  
nr. 372/2009 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
evidenţa persoanelor cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.A.I.         
nr. 1260/10.04.2006 pentru aprobarea metodologiei privind aprobarea şi funcţionarea 
ghişeului unic din cadrul serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor; 

Ţinând cont 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu      
nr. 5442/24.03.2016, înregistrată la D.L.E.P. Sector 6 sub nr. ED1415/31.03.2016, prin care 
se aduce la cunoştinţă numărul maxim de posturi potrivit punctului 2 din anexa O.U.G.    
nr. 63/2010 pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor este de 78 de posturi; 

Ţinând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice;  

Considerând oportune şi pertinente propunerile înaintate, acestea venind în sprijinul 
unei bune funcţionări a Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, cu 
personalitate juridică, în raport cu prerogativele conferite de lege, propun spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local Sector 6, Organigrama și Statul de funcţii ale Direcţiei Locale 
de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.  
 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 
 

 

 
                                                       

 



 

 

 

 

 
 

DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SECTOR  6 
Str. Hanul Ancuţei, nr. 4, Sector 6, Bucureşti, Tel/fax: 021/434.13.31 

C.U.I.: 17862450; website: www.evidentapersoanelor6.ro 
 

 

Serviciul Resurse Umane, Juridic 

Cod operator de date cu caracter personal: 2258 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Ordinului M.A.I. nr. 1260/10.04.2006 pentru aprobarea 
metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Ghişeului Unic în cadrul Serviciilor 
Publice Comunitare de  Evidenţă a  Persoanelor; 

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Legii - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 

Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 
5442/24.03.2016, înregistrată la D.L.E.P. Sector 6 sub nr. ED1415/31.03.2016, prin care se 
aduce la cunoştinţă numărul maxim de posturi potrivit punctului 2 din anexa O.U.G. nr. 
63/2010 pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor este de 78 de posturi;  

Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, i se reduce numărul de posturi 
de la 79 la 78 de posturi din care 72 funcţii publice şi 6 funcţii personal contractual. 
 În conformitate cu art. 107 din Legea nr.188/1999  privind Statutul Funcţionarilor 
Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6  este condusă de un Director 
Executiv având în subordine un număr de 4 (patru) servicii şi 1(un) birou,  Serviciul de 
Evidenţă a Persoanelor este compus din 3 (trei) birouri şi 3 (trei) compartimente. 
            În vederea eficientizării activităţii instituţiei în contextul actual propunem 
următoarele măsuri:   
- Se desființeză 2 posturi de inspector grad profesional asistent, vacante - funcții publice de 
la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. 

           CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

 

 



 - Biroul Comunicare, Analiză Sinteză, Patrimoniu, Logistică- își păstrează funcția de 
șef birou gradul II, 3 funcții publice de execuție, 3 funcții contractuale din care una nou 
înființată de arhivar studii medii .  
                    Menționăm că Biroul Comunicare, Analiză Sinteză, Patrimoniu, Logistică are 
în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor 
Sector 6 prevăzute atribuții de arhivă dar până în acest moment nu are personal specializat. 
            - Serviciul Economic, păstrează structura actuală formată dintr-un şef serviciu 
gradul II şi 7 funcţii publice de execuţie; 
            - Serviciul Stare Civilă păstrează structura actuală formată dintr-un şef serviciu 
gradul II şi 17 funcţii publice de execuţie; 
 
 
 
            - Serviciul Resurse Umane, Juridic păstrează structura actuală formată dintr-un 
şef serviciu gradul II şi 7 funcţii publice de execuţie. 
 

În baza considerentelor, a motivaţiilor şi a avizelor necesare expuse mai sus propun 
promovarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

DORU ANGHEL 

                                                                 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC 

                                       

                                                                                 ALINA CRAIU 

 


