MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
Modificat în data de 06.08.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei,
a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6;
Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), Anexei nr. II/13 din Legea - cadru nr.
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.
53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale 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 ale adresei Instituţiei Prefectului Municipiului
Bucureşti cu nr. 17462/P/13.07.2010;
Luând în considerare prevederile 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 reorganizarea Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform
Organigramei şi a Statului de Funcţii conform Anexelor nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conform Anexei nr. 3, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Directorul Administraţiei Pieţelor Sector 6 ca, în funcţie de
necesităţi, să facă modificări privind numărul de posturi din cadrul birourilor şi serviciilor,
precum şi eventuale transformări şi recorelări de funcţii dar numai în limita numărului total de
funcţii aprobate prin prezenta hotărâre.
Art. 4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, conducerea
Administraţiei Pieţelor Sector 6 poate încheia contracte individuale de muncă cu timp parţial în
număr de 1 (unu) şi pe durată determinată în număr de 4 (patru).
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 258/2009 a
Consiliului Local al Sectorului 6 se abrogă.
Art. 6. Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei, conform competenţelor.
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

Având în vedere 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;
Ţinand cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti sub
nr. 17462/P/13/07/2010 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pe subunitate
administrativ teritorială, respectiv un număr maxim de 1399 posturi pentru Sectorul 6;
Luând în considerare faptul că Administraţia Pieţelor Sector 6 şi-a stabilit
anumite obiective pentru a căror realizare este necesară conlucrarea unor servicii de
specialitate, precum şi faptul că se urmăreşte eficientizarea activităţii specifice
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice şi responsabilizarea
personalului de conducere, s-a procedat la reorganizarea activităţii instituţiei, drept
urmare propunem Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al acestei instituţii în forma prezentată în proiectul alăturat.
Pentru aceste motive considerăm necesară şi oportună adoptarea acestui proiect
de hotărâre, pe care îl supunem aprobării plenului Consiliului Local al Sectorului 6.

PRIMAR,
Constantin Cristian Poteraş
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RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere 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 cât şi
adresa nr. 17462/P/13.07.2010 emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, înregistrată la
Administraţia Pieţelor Sector 6 sub nr. 4110/15.07.2010 privind stabilirea numarului maxim de
posturi pe unitate administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti;
Luând în considerare nevoia încadrarii în numărul maxim de 42 de posturi atribuite
Administraţiei Pieţelor Sectorului 6 s-a procedat la reorganizarea instituţiei după cum urmează:
S-a procedat la desfiinţarea Biroului Avize Comerciale urmând ca atribuţiile acestuia să
fie preluate de Serviciul Juridic;
S-a procedat la desfiinţarea Biroului Resurse Umane urmând ca atribuţiile de resurse
umane să fie preluate de Serviciul Juridic iar cele de salarizare de către Biroul Financiar
Contabilitate;
În temeiul art. I punctul 12 si art. III, alin 3 din 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 s-a procedat la desfiinţarea Biroului Corp Control;
S-a procedat la desfiinţarea postul de director executiv;
Serviciul Financiar Contabilitate se va transforma în Birou Financiar Contabilitate şi va
avea un număr de 6 posturi din care: 1 contabil şef şi 5 posturi de execuţie, astfel:
Economist (3), Contabil (1), Casier (1)

-

-

-

Serviciul Administrativ şi Serviciul Administrare Pieţe se desfiintează iar atribuţiile
acestora vor fi preluate de noul serviciu infiintat, respectiv Serviciul Administrare,
Organizare Pieţe şi va avea un număr de 11 posturi din care: 1 şef serviciu şi 10 posturi de
execuţie, astfel: administrator piaţă (3), Magaziner(1), Casier (1), Muncitor calificat (1),
Ingrijitor(1), Referent specialitate (2), Merceolog (1);
Serviciul Juridic. Contracte se va numi Serviciul Juridic si va avea un număr de 8 posturi
din care: 1 şef serviciu + 7 posturi de execuţie, astfel: consilier juridic (4), referent (1),
inspector speialitatea resurse umane (1); curier (1), referent statistician (1);
Biroul Investitii Patrimoniu se va transforma in Compartiment Achiziţii Publice şi va avea un
număr de 5 posturi astfel: referent specialitate (3), inspector (2);
s-a creat Compartimentul Patrimoniu având urmatoarea componentă: referent (1), inspector
specialitate (2), funcţionar (1);

În plus Administraţia Pieţelor Sector 6 va incheia contracte individuale de munca cu
timp parţial în numar de 1 (unu) şi pe durată determinată în număr de 4 (patru).
Conturarea serviciilor, birourilor şi compartimentelor este concepută în asa fel încat să răspundă
necesitatilor existente ale Administraţiei Pieţelor Sector 6 dar şi a desfăşurării activităţii in condiţii
normale în vederea satisfacerii nevoilor cetătenilor sectorului 6.
Luând în considerare necesitatea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi încadrarea în
numarul maxim de 42 de posturi, s-a avut în vedere necesitatea reducerii posturilor de conducere,
desfiinţând mai multe birouri, atribuţiile acestora fiind redistribuite către birourile şi compartimentele
rămase. Astfel, s-au desfiinţat funcţiile de director general adjunct şi director executiv, urmând ca
funcţia de director general să fie transformată în director iar funcţia de director general adjunct în
funcţie de director adjunct, studiile necesare ocupării acestor posturi fiind studii superioare în
specialitatea ştiinte juridice.

În anexa nr. 2 este prezentat ştatul de funcţii corespondent acestei organigrame. În realizarea
ştatului de funcţii s-a ţinut 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”.
Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor
Sector 6 este întocmit cu respectarea condiţiilor de legalitate şi oportunitate, supunem aprobării
plenului Consiliului Local al Sectorului 6 acest proiect de hotărâre.

Director General,
Elena Gabriela LEAFU

