MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 193/14.04.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale
de Poliţie Comunitară Sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6;
Văzând rapoartele Comisiei de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 cu
modificările şi completările ulteriore privind Statutul funcţionarilor publici şi Avizul nr.
_______________ privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
În temeiul dispoziţiilor H.C.G.M.B. nr. 224 din 17.10.2002 privind exercitarea de către
Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite si
modul de utilizare a rezervelor bugetare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama,
statul de funcţii şi numărul de personal,
În conformitate cu dispoziţiile art.45, alin. (1) si 81 alin.(2), lit. „e” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
Consiliul Local al Sectorului 6,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6, instituţie publică cu personalitate juridică reorganizată conform Anexelor
1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 2: Posturile care au suferit modificări în proporţie de cel puţin 50% ca urmare a
reorganizării instituţiei vor fi ocupate conform prevederilor Legii nr.188/1999, republicată (2)
cu modificările şi completările ulteriore privind Statutul funcţionarilor publici;
Funcţionarii care ocupau la data prezentei posturi reorganizate ori desfiinţate vor fi
trecuţi, cu acordul lor, pe alte posturi vacante cu respectarea condiţiilor şi a cerinţelor minime
ale postului şi cu respectarea prevederilor art. 99 şi art. 100 din Legea nr.188/1999, republicată
(2) cu modificările şi completările ulteriore privind Statutul funcţionarilor publici;
Art. 3: Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6 va fi supus spre aprobare Consiliului Local în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4: În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna desfăşurare a
activităţii instituţiei, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară 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. 5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţii contrare.
Art. 6: Primarul Sectorului 6 si Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
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SECRETAR
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DIRECTIA GENERALA DE POLITIE COMUNITARA
ANEXA Nr.2

STAT DE FUNCTII
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II. FUNCTII CONTRACTUALE
Studii
De conducere
De executie
Sef serviciu
inspector de specialitate S
Total functii contractuale de conducere
inspector de specialitate
referent
casier
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arhivar
muncitor calificat
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agent paza
Total functii contractuale de executie
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Calea Plevnei nr. 147 – 149, O.P. 12 . 711311, Bucureşti
Telefon : 021.318. 01. 47, Fax.: 021. 318. 01.52

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6, cu
sediul în str. Drumul Taberei nr. 18, et. 1, se propune aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale
Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară, conform anexelor.
Având în vedere situaţia economică actuală şi previzionată pentru următoarea perioadă de timp,
urmărindu-se în principal asigurarea unei funcţionalităţi optime a instituţiei precum şi dispoziţiile Legii
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul
Monetar Internaţional se propune o diminuare a numărului de posturi din cadrul instituţiei, în sensul
reducerii acestuia de la 780 la 650.
Tot în acest sens, se propune şi modificarea structurii organizatorice, prin înfiinţarea a două noi
Birouri în cadrul Serviciului de Ordine Publică şi prin compartimentarea a cinci Servicii.
Considerăm oportune şi pertinente propunerile înaintate, care vin în sprijinul îmbunătăţirii
activităţii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6 , în raport cu prerogativele care îi sunt
conferite prin lege.
În acest sens, în temeiul dispoziţiilor art.4, alin.(1) şi art.16 lit.”a” din Legea 371/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare şi art.62, alin.(4) lit. “a” din Legea
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, propun spre aprobare proiectul de
hotărâre privind Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară
Sector 6 Bucureşti.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Activitatea desfăşurată de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 pe
parcursul anului 2009 şi în primul trimestru al anului 2010 a scos în evidenţă existenţa
unei situaţii operative tot mai complexe şi în continuă transformare pe care Direcţia
Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 trebuie să o rezolve într-un mod cât mai
operativ şi în interesul cetăţenilor.
În acest context se impune realizarea la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6 a unei structuri valabile şi mai eficiente, într-o concepţie nouă care
să ţină cont de realităţile prezente.
De asemenea având în vedere diversificarea spectrului de acţiune în funcţie de
atribuţiile ce îi revin precum şi prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de
afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional se impune ca Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 6 să suporte
anumite modificări, respectiv să fie structurată pe 3 Direcţii , cu un număr de 11 servicii
cu un total de 7 compartimente şi un număr de 8 birouri de specialitate după cum
urmează:
1.
Direcţia Inspecţia Generală condusă de un director adjunct, va avea în
componenţă un serviciu şi un birou în subordine:
- Serviciul Control şi Monitorizare a Stării Mediului şi Salubrizare ;
- Biroul Inspecţie Comercială, Reclamaţii, Sesizări ;
Serviciul Control şi Monitorizare a Stării Mediului şi Salubrizare va fi alcătuit
dintr-un număr de 16 posturi de funcţionari publici preluate de la actualul Serviciu de
Control şi Monitorizare a Stării Mediului şi Salubrizare.
Biroul Inspecţie Comercială, Reclamaţii, Sesizări va fi alcătuit dintr-un număr
de 6 posturi preluate de la actualul Serviciu Inspecţie Comercială.
2.
Direcţia Economică, condusă de un director adjunct, va avea în
componenţă 3 servicii în subordine :
- Serviciul Buget – Finanţe Contabilitate ;
- ServiciulAdministrativ;
- Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte ;
Serviciul Buget – Finanţe Contabilitate va fi alcătuit din 13 posturi din care 12
posturi de funcţionari publici şi un post de personal contractual, posturi preluate de la
actualul Serviciul Buget – Finanţe Contabilitate.
Serviciul Administrativ va avea în componenţă 12 posturi de personal contractual
preluate de la actualul Serviciu Gospodărire şi Întreţinere Patrimoniu, Magazie.

Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte va avea în componenţă
8 posturi prevăzute şi preluate de la actualul Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice şi
Urmărire Contracte .
3.
Direcţia Operativă, condusă de un director adjunct, va avea în componenţă 3
servicii în subordine :
- Serviciul Ordine Publică
- Serviciul Dispecerat, Comunicaţii şi Informatică ;
- Serviciul Gestionare şi Întreţinere Logistică, Armurier ;
Serviciul Ordine Publică va fi structurat pe 7 Birouri totalizând un nr. de 490
posturi operative, posturi preluate de actualul Serviciu Ordine Publică, Pază Obiective,
Însoţire şi Protecţie, Trafic Rutier precum şi posturi noi înfiinţate
Serviciul Dispecerat, Comunicaţii şi Informatică va fi compus dintr-un număr
de 40 posturi preluate de la actualul Serviciu Dispecerat, Comunicaţii şi Informatică şi de
la Serviciul Ordine Publică, Pază Obiective, Însoţire şi Protecţie, Trafic Rutier şi va avea
în componenţa sa un Compartiment denumit Informatică, Prelucrare Date, pentru care
este alocat un număr de 4 posturi de funcţionari publici.
Serviciul Gestionare şi Întreţinere Logistică, Armurier va fi alcătuit dintr-un număr
de 13 posturi preluate de la actualul Serviciu Gestionare, şi Întreţinere Logistică,
Armurier şi va avea în structura sa şi un compartiment denumit Armament, Muniţii
pentru care vor fi alocate 3 posturi de funcţionari publici.
În subordinea nemijlocită a Directorului General vor funcţiona următoarele
structuri :
- Serviciul Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă ;
- Serviciul Control, Petiţii şi Sesizări ;
- Serviciul Managementul Resurselor Umane ;
- Serviciul Juridic ;
Serviciul Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă va fi compus dintr-un număr de 13
posturi şi va avea în structură şi 2 compartimente, respectiv Compartimentul Analiză şi
Sinteză pentru care sunt prevăzute 2 posturi de funcţionari publici şi Compartimentul
Arhivă unde sunt prevăzute 2 posturi de personal contractual, toate posturile fiind
preluate din actualul Serviciu Tehnic de Deservire, Secretariat, Audienţe, Relaţii Publice,
Mass-Media, Analiză şi Sinteză, precum şi din cadrul Biroului Registratură şi Arhivă.
Serviciul Control, Petiţii şi Sesizări va fi compus din 11 posturi şi va avea în
structura sa şi un compartiment denumit Petiţii şi Sesizări pentru care este prevăzut un
număr de 4 posturi, numărul total de posturi fiind preluat de la actualul Serviciu Control
Intern, Petiţii şi Sesizări.
Serviciul Managementul Resurselor Umane cuprinde un număr de 16 posturi de
funcţionari publici şi va avea în structură şi 2 Compartimente după cum urmează :
Compartimentul Protecţia Muncii si PSI pentru care este prevăzut un număr de 3 posturi
de funcţionari publici şi un Compartiment Instruire şi Pregătire Fizică pentru care sunt
prevăzute 4 posturi de funcţionari publici, întregul număr de posturi fiind preluat de la
actualul Serviciu Managementul Resurselor Umane, Organizare Instituţională, Formare
Instruire şi Evaluare Profesională, Prevenire şi Protecţia Muncii, MLM
Serviciul Juridic va avea un număr total de 8 posturi de funcţionari publici preluate
din cadrul actualului Serviciu Activităţi Juridice, Perfecţionare Legislativă a Salariaţilor
şi Evidenţa Proceselor Verbale de Contravenţii.

Totodată s-au reanalizat atribuţiile tuturor funcţionarilor din cadrul instituţiei
conform prevederilor Legii nr.188/1999, republicată (2) cu modificările şi completările
ulterioare privind Statutul funcţionarilor publici şi Legii nr.161/2003 cu modificările şi
completările ulterioare privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei şi au fost transformate 3 posturi de personal contractual în posturi
de funcţionari publici.
Actuala formă de organizare a Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
va cuprinde un număr de 650 posturi ( 623 funcţionari publici şi 27 personal contractual)
ceea ce presupune o reducere de 130 de posturi.
Prin propunerile făcute, de transformare a structurii Direcţiei Generale de Poliţii
Comunitară Sector, se reduce numărul de posturi, de la 780 la 650.
Ca urmare a celor expuse în prezentul raport de specialitate solicităm aprobarea
Proiectului de Hotărâre privind Organigrama şi Ştatul de funcţii ale Direcţiei
Generale de Poliţie Comunitară Sector 6 Bucureşti.
Anexăm Organigrama şi Ştatul de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 6, precum şi Avizul Agenţiei Naţionale A Funcţionarilor Publici.
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