MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
Modificat în data de 03.08.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale
Administraţiei Şcolilor Sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
Specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi Avizul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici;
Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În baza 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 şi a
adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 17462/P/13.07.2010
înregistrată la Administraţia Şcolilor Sector 6 cu nr. 4342 din data de 15.07.2010
privind reducerea numărului de posturi din cadrul Primăriei Sector 6 şi instituţiilor
aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6 la 1399 posturi;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii – cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul 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 Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Şcolilor Sector 6, conform Anexei
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Statul de Funcţii al Administraţiei Şcolilor Sector 6, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna desfăşurare
a activităţii instituţiei, Directorul Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6 este
împuternicit să facă modificări şi mutări de posturi între compartimentele instituţiei, cu
respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului Local Sector 6 nr. 192/29.04.2008.
Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor acordate.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza 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, a
adresei Instituţiei Prefectului Municipiului Bucuresti cu nr. 17462/P/13.07.2010
înregistrată la Administraţia Şcolilor Sector 6 cu nr. 4342 din data de 15.07.2010
privind reducerea numărului de posturi din cadrul Primăriei Sector 6 şi instituţiilor
aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6 la 1399 posturi.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii – cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Executiv al
Administraţiei Şcolilor Sector 6, considerăm necesară şi oportună aprobarea proiectului
de hotărâre prin care se propune modificarea Organigramei şi a Statutului de funcţii.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile O.U.G. Nr.63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare, a adresei Prefecturii Municipiului Bucuresti cu
nr.17462/P/13.07.2010 inregistrata la sediul Administratiei Scolilor Sector 6 cu nr.4342
din data de 15.07.2010 privind reducerea numarului de posturi din cadrul Primariei
Sector 6 si institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local Sector 6 la 1399 posturi,
a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei se impune modificarea
Organigramei si a Statutului de funcţii al Administraţiei Şcolilor Sector 6.
Pentru reorganizarea Administraţiei Şcolilor Sector 6, în condiţii de eficienţă
precum şi pentru functionarea institutiei in conditii optime si respectarea numarului
de maxim 45 de functii prevazute in procesul verbal incheiat intre Primarul Sectorului
6, directorii institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local Sector 6 si
reprezentantii sindicatelor, considerăm justificată modificarea funcţiilor publice
precum si a celor contractuale cu incadrarea in numarul de functii mai sus stabilit.
Mentionam ca modificarea statului de functii si a organigramei Administratiei
Scolilor Sector 6 se bazeaza in special pe noile reglementari legislative aparute cu
privire la reducerea numarului de posturi din institutiile si serviciile publice din
subordinea Consiliului Local Sector 6 precum si numirea unor salariati personal
contractual in functii publice.
Drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul Proiect de Hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN IONESCU

