MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Administraţiei Pieţelor Sector 6
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6;
Ţinând cont că activitatea Administraţiei Pieţelor Sector 6 a fost reorganizată în
conformitate cu 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;
Luând în considerare H.C.L.S. 6 nr. 158/2010 privind aprobarea reorganizării
Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei şi a Statului de funcţii;
În temeiul prevederilor 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 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei
Pieţelor Sector 6 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6 vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei, conform compeţentelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştiinţa publică a prezentei hotărâri se vor efectua
prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Ţinand cont că activitatea Administraţiei Pieţelor Sector 6 a fost reorganizată în
conformitate cu 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 prin adoptarea unei noi Organigrame şi a unui nou Stat de Funcţii;
Luând în considerare că Organigrama şi Statul de Funcţii al Administraţiei
Pieţelor Sector 6 au fost aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 6 prin Hotărârea
nr. 158/12.08.2010, fără a fi aprobat şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
acestei instituţii;
Având în vedere 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
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 faptul că 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
au impus autorităţilor şi instituţiilor publice efectuarea unor reduceri de personal;
Luând în considerare faptul că Administraţia Pieţelor Sectorului 6 s-a încadrat în termenele şi
cerinţele legale precum şi în numărul maxim de 42 de posturi atribuite Administraţiei Pieţelor
Sectorului 6, fapt care nu a putut fi realizat decât reorganizând activitatea instituţiei.
Astfel, structura organizatorică a instituţiei anterioară adoptării H.C.L. Sector 6 nr.
158/12.08.2010 a fost modificată corespunzător în vederea încadrării în cerintele 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.
Acest fapt a determinat efectuarea unor comasări de servicii, desfiinţatea altor servicii şi
preluarea atribuţiilor acestora de către compartimentele rămase. Printre aceste modificări amintim:
1. desfiinţarea Biroului Resurse Umane şi preluarea atribuţiilor de resurse umane de către
Serviciul Juridic iar cele de salarizare de către Biroul Financiar Contabilitate;
2. desfiinţarea Biroului Corp Control;
3. desfiinţarea Serviciului Administrare Pieţe;
4. schimbarea denumirii Serviciului Administrativ în Serviciul Administrare, Organizare Pieţe şi
preluarea de către acesta a atribuţiilor Serviciului Administrare Pieţe (care s-a desfiinţat).
Pe cale de consecinţă Administraţia Pieţelor Sectorului 6 a fost neviotă să procedeze la
redistribuirea atribuţiilor de serviciu în conformitate cu noua organigramă şi noul ştat de funcţii
aprobate prin H.C.L. Sector 6 nr. 158/12.08.2010, astfel conturându-se noul Regulament de Organizare
şi Funcţionare al Administratiei Pieţelor Sector 6.
Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Administratiei Pieţelor Sector 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

