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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de
specialitate al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 şi Avizul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici;
Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6;
Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind Organizarea şi Funcţionarea
Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 372/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 privind aprobarea normelor
metodologice 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 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri financiare şi de adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr.
17462/P/13.07.2010;
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 dispoziţiilor art. 45 alin. (1), 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. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei,
Directorul Executiv al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este împuternicit să
facă modificări, transformări sau permutări de posturi în cadrul compartimentelor instituţiei cu
respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local Sector 6 nr. 7/28.01.2010.
Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

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 din 30 iunie 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi de adresa
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. 17462/P/13.07.2010,
prin care se stabileşte reducerea numărului de posturi de la 153 la 74 de
posturi;
Propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6,
Organigrama şi Statul de Funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a
Persoanelor Sector 6.

PRIMARUL,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ
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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 ale Ordinului M.A.I.
nr. 1260/10.04.2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi
funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor;
Ţinând cont de O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, reducerea numărului de posturi de la
153 la 74 de posturi;
La numărul de posturi alocat nu s-a ţinut cont că instituţia noastră a
preluat şi alte activităţi în afara atribuţiilor specifice de evidenţă - exemplu
înregistrări mopeduri.
Nu s-a ţinut cont că Serviciul de Stare Civilă a preluat activităţile de
transcrieri şi rectificări acte.
Pe raza administrativă a Sectorului 6 sunt cele 4 centre de cazarecămine studenţeşti ( Regie, Belvedere, Grozăveşti şi Leul) cu peste 25000 de
studenţi cazaţi, care periodic necesită activităţi de evidenţă.
Considerăm că numărul impus instituţiei noastre va duce la grave
disfuncţionalităţi în funcţionarea instituţiei şi a activităţilor de deservire a
cetăţenilor.
DIRECTOR GENERAL,
Nicuşor Asaftei

