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RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere  Ordonanţa Guvernului  nr.  71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor  publice  de administrare  a domeniului  public  si  privat,  de 
interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 3/2003.

Fondul  locativ  din  Sectorul  6  a  cunoscut  în  anul  2009  o  amploare  fără 
precedent,  acesta  mărindu-se  cu  aproximativ  700  de  unităţi  locative,  respectiv 
locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale şi locuinţe fond de stat, ajungându-se la peste 
2000  de  unităţi  locative  aflate  în  administrarea  Consiliului  Local  sector  6  prin 
serviciile de specialitate.

Pentru a putea gestiona eficient aceste unităţi locative, pentru a putea răspunde 
în timp real nevoilor si pretentiilor din ce in ce mai mari ale locatarilor, creşterii 
nivelului calitativ şi cantitativ al serviciilor şi, implicit, al îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă,  de  mediu  şi  de  locuit,  în  conformitate  cu  cerinţele  fundamentale  pe  care 
serviciile publice trebuie să le îndeplinească, este necesară înfiinţarea  Direcţiei de 
Administrare a Fondului Locativ al Sectorului 6, direcţie specializată numai pentru 
furnizarea unor astfel de servicii de utilitate publică .

Direcţia  de  Administrare  a  Fondului  Locativ  al  Sectorului  6  va  avea  ca 
obiectiv,  prin  serviciile  şi  compartimentele  aflate  în  subordine,  administrarea, 
întreţinerea, reabilitarea, acolo unde este necesar, a fondului locativ existent.

În  sensul  celor  enunţate,  vă  solicităm  prin  prezenta  sprijinul   în  vederea 
înfinţării unei Direcţii de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului 6, cu sediul 
în Bucureşti,  Str.  Valea Oltului  nr.  139 – 141,  Sector  6,  unitate  cu personalitate 
juridică conform Organigramei propuse şi a Statului de funcţii,  respectând cadrul 
legislativ existent şi metodologia specifică.

Direcţia  de  Administrare  a  Fondului  Locativ  Sector  6  se  va  înfiinţa  şi  va 
funcţiona pe baza angajărilor prin concurs organizat in conformitate cu legislaţiei în 
vigoare.

DIRECTOR,
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EXPUNERE DE MOTIVE

În  conformitate  cu  principiile  enunţate  în  Ordonanţa  Guvernului  nr.  71/2002  privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor  publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, autorităţile administraţiei 
publice  locale  au  competenţă  exclusivă  cu  privire  la  înfiinţarea,  organizarea,  coordonarea, 
reglementarea,  monitorizarea  şi  controlul  funcţionării  serviciului  de administrare  a  domeniului 
public  şi  privat  al  unităţilor  administrativ-teritoriale,  precum  şi  în  ceea  ce  priveşte  crearea, 
exploatarea şi administrarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-
teritoriale.

Potrivit reglementărilor adoptate, serviciul de administrare a domeniului public şi privat se 
realizează prin intermediul unor prestatori ce acţionează sub conducerea, coordonarea şi controlul 
autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  care  pot  fi:  compartimente  sau  direcţii  specializate 
înfiinţate în structura aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâri 
ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

În sensul celor enunţate, vă solicităm înfinţarea unei Direcţii de Administrare a Fondului 
Locativ al Sectorului 6, cu sediul în Bucureşti, Str. Valea Oltului nr. 139 – 141, Sector 6, unitate cu 
personalitate  juridică  conform  Organigramei  propuse  şi  Statului  de  funcţii,  respectând  cadrul 
legislativ existent şi metodologia specifică, în segmentul administrare fond locativ şi utilităţi. 

Primar,
Cristian Constantin Poteraş
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