
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                          AVIZEAZĂ                               
S.T.: 243/04.04.2017                                                                                  pentru legalitate                                   
                                                                                                              Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                            Demirel Spiridon                                 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6 
 
 
 
            Ţinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi 
de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
            În baza prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 77/30.03.2017 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, de prevederile Legii     
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi           
Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi al 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 aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi aparatul de 
specialitate al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 77/30.03.2017, privind aprobarea 

Organigramei şi a Ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, reorganizat, în conformitate cu prevederile art. 81 alin.(2) lit. e) din Legea                

nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi  modificările noii structuri, se impune întocmirea unui 

nou Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

 Am procedat la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat, actualizat pe noile 

elemente cuprinse în noua schemă organizatorică, relaţională şi funcţională stabilită prin 

organigrama adoptată de Consiliul Local Sector 6 prin Hotărârea nr. 77/30.03.2017. 

 Aşa cum este întocmit, prezentul Regulament întruneşte întreaga gamă de atribuţii 

ce revin instituţiei noastre, precum şi majoritatea actelor normative şi administrative care 

reglementează activitatea specifică instituţiei noastre, astfel încât apreciem că întruneşte 

toate condiţiile şi atributele necesare de legalitate, oportunitate şi necesitate.  

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă prezentăm proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, reorganizat, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local 

Sector 6. 

 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

SEF SERVICIU 

SABINA SAFTA 

 

 

 



 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

 

         Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Serviciul 

Managementul Resurselor Umane, prin care se propune spre aprobare 

Regulamentul de Organizare şi   Funcţionare al aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, precum şi  H.C.L. Sector 6 nr. 77/30.03.2017 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6; 

Considerăm oportune propunerile înaintate, acestea venind în sprijinul 

unei bune funcţionări a activităţii aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, conform actelor normative în vigoare, strategiei şi politicilor de 

dezvoltare şi modernizare ale Municipiului Bucureşti şi ale Sectorului 6. 

 Având în vedere aceste considerente, în scopul îmbunătăţirii 

managementului la nivelul Primăriei Sectorului 6, considerăm necesară 

supunerea spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 a 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 

                                          

 


