
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T.: 44/19.01.2018                                                                  pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                         Demirel Spiridon  
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 
aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și 

a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate 
sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 

Local Sector 6; 
        Ţinând seama de: 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;  
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 5^2 alin. (3) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de 
sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6; 
-  H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului 
Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 să înființeze Centrul de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - 
unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, 
Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate 
multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 
în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului   
Sector 6; 
- Raportul de specialitate nr. 62/19.01.2018 întocmit de către Șef Birou         
Juridic - Resurse Umane din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul 
Nectarie”; 

 
 



 
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. d), e) și n) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6                   
nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, 
Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional 
„Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu 
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 cu 
Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, rămân 
neschimbate. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL „SFÂNTUL NECTARIE” este o 
instituție sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Hotărârii nr. 129/25.05.2017 a 
Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București și aflată în subordinea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ce are ca obiectiv principal 
oferirea de servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6, 
aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la I informații și servicii publice sau 
private de asistență medicală. 

Centrul pune la dispoziția locuitorilor sectorului 6, dar și a persoanelor interesate, o gamă 
variată de servicii medicale, prin cabinetele medicale de specialitate din structura sa, acordând 
totodată și servicii de medicina muncii, atât pentru aparatul bugetar propriu al administrației 
locale a Sectorului 6 al Municipiului București, dar și pentru persoanele juridice interesate de 
această categorie de servicii medicale. 

În vederea bunei funcționări a activității specifice din cadrul Centrului de Sănătate 
Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, propunem modificarea organigramei și a statutului de 
funcții, după cum urmează: 

 
1. Transformarea Biroului Juridic - Resurse Umane (1+5) în Serviciul Juridic-Resurse 

Umane (1+7), cu modificarea structurii de personal, prin înființarea a două posturi 
contractuale de Inspector Specialitate, dar făra modificarea atribuțiilor specifice. 

 Propunerea de transformare a Biroului Juridic-Resurse Umane în Serviciul Juridic-
Resurse Umane vine în urma constatării unui volum foarte mare de muncă în cadrul acestui 
birou, provenind din activitatea de gestionare a resurselor umane precum și din activitățile 
juridice specifice unei instituții publice. Pentru optimizarea și eficientizarea activității, se 
impune înființarea a două posturi contractuale de inspector specialitate. 

 
2. Modificarea structurii de personal în cadrul Comprtimentului Medical, din 29 

posturi contractuale (structura de personal actuală), în 32 de posturi contractuale,  
structura de personal propusă spre aprobare, după cum urmează: 
 Transformarea a 2 posturi de medic în 2 posturi de asistentă medicală; 
 Transformarea a 3 posturi de registrator medical în 3 posturi de referent; 
 Înființarea a 2 posturi de asistentă medicală și a 1 post referent; 
Propunerea este motivată de faptul că, Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul 

Nectarie" trebuie să dispună de o structură de personal funcțională, cu personal suficient și 
competent, capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile 
centrului şi a nevoilor beneficiarilor.  
 

3. Redenumirea postului contractual de “Director Medical” în “Director Executiv 
Adjunct” ( Medical), fără modificarea atribuțiilor acestuia. 
 



4. Înființarea în subordinea Serviciului Administrativ a Compartimentului Informare 
și Asistență, cu o structură de personal de 15 persoane, cu funcția contractuală de 
referent. 
 
Prin faptul  că Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" trebuie să fie parte 

a proiectului privind Centrele de proximitate situate pe raza Sectorului 6, ce își propun 
satisfacerea interesului public și a nevoilor cetățenilor, considerăm oportun înființarea 
Compartimentului Informare și Asistență, care va pune la dispoziția Centrelor de proximitate, 
a unui număr de 15 persoane, cu abilități de comunicare și instruite în acordarea primului ajutor, 
în caz de nevoie. 

 Această măsură se potrivește obiectivului principal al centrului, de oferire de servicii de 
informare în domeniul medical pentru cetățenii Sectorului 6, dar și de servicii primare de 
asistență medicală, mai ales în situații limită, precum caniculă sau ger extrem, etc. 

 
 
Față de cele expuse anterior și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, 

propunem spre analiza și aprobarea Consiliului Local Sector 6, înființarea și funcționarea 
Compartimentului Informare și Asistență, precum și celelalte modificări aduse 
Organigramei și Statului de funcții pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul 
Nectarie”. 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit.d), e) 
şi n)  din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 al Municipiului 
Bucureşti  prezentul proiect de hotărâre. 
  

         DIRECTOR GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, se susţine 

modificarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Centrului de sănătate 

multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului   

Sector 6. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi cele ale art. 81 alin. (2)          

lit. d), e) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 
 


