
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                  PROIECT                   CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZǍ                          S.T.: 619/05.10.2017                         pentru legalitate                                                                                                                                        Secretarul Sectorului 6,                                                                                                                      Demirel Spiridon   HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti             Ţinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane şi de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;           Văzând Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;           Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;            Ţinând cont de proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti;           În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea              nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;           Consiliul Local Sector 6,  HOTĂRĂŞTE:  Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   Art. 2. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul Sectorului 6 este împuternicit să facă modificări semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, privind modalităţile de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea numărului total de posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare. Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi instituțiile și serviciile publice de interes local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.               (2) 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,                                                                                                                                      Demirel Spiridon     Nr.: Data: 
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        Serviciul Managementul Resurselor Umane Nr. 4260/29.09.2017    RAPORT DE SPECIALITATE   Având în vedere :            - prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.a) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;             - art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;            - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;            - adresa nr. 4256/21.09.2017  privind transmiterea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6;            - adresa nr. A 13705/19.09.2017, completată cu adresa nr. A 14186/28.09.2017 privind transmiterea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;            - adresa nr. ED 4483/19.09.2017 privind transmiterea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6;            - adresa nr. D/15805/25.07.2017 privind transmiterea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;            - adresa nr. 11557/21.09.2017  privind transmiterea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Administraţiei Şcolilor Sector 6;            - planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 



 

   _______________________________________________________________________________________________ Bucuresti, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 tel/fax:0376.204.446, www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro  

 

 
           Ţinând cont de elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru instituţiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite şi centralizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti;                          Propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti, cu următoarea structură de funcţii publice:   - număr maxim de funcţii publice         =                                1163  - număr de funcţii publice ocupate        =                                1102  - număr de funcţii publice vacante       =                                    61  - număr maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate      =            88  - număr maxim de funcţii publice supuse reorganizării      =            88  - număr maxim de funcţii publice rezervate promovării      =            93  - număr maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide =               0  - număr maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare =     51    SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞEF SERVICIU SAFTA SABINA                                                                                 Întocmit,                                                                                                                                           Inspector                                                                                                                                                    Mărgineanu Tamara Silvia  



   EXPUNERE DE MOTIVE              Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane, cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti;           În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici         nr. 7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;            Ţinând cont de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.          PRIMAR,  Gabriel Mutu                                    


