
MUNICIPIUL BUCUREŞTI          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                       AVIZEAZĂ 
S.T.: 810/19.12.2017                                                            pentru legalitate 

                                                                                Secretarul Sectorului 6, 
               Demirel Spiridon  

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 326/19.12.2017 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 
      Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6;  
        Ţinând seama de H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către 
Consiliul Local Sector 6 a atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările 
de credite şi modul de utilizare a rezervei 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, numărul de personal şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi 
ale serviciilor publice de interes local;   

         În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (4) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

          Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                 
nr. 326/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, 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:  



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, este 

instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului 

Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea 

politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 

în nevoie socială, cu rol în administrare şi acordare a beneficiilor de asistenţă 

socială şi a serviciilor sociale. 

            În acest sens, pentru a optimiza activitatea, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6,  a propus reorganizarea structurii de 

personal la nivelul unor servicii, compartimente și centre din componența acesteia, 

precum și dezvoltarea de noi servicii și compartimente. 

 În urma unor vicii procedurale, propunerea de reorganizare a fost aprobată 

cu nerespectarea normelor de tehnică legislativă, în speță modul de sistematizare a 

conținutului acesteia. Astfel, inițiatorul proiectului de hotărâre, în urma unei lipse 

de comunicare, nu a prezentat amendamentele la actul depus inițial, ce aveau ca 

scop îmbunătățirea și modificarea acestuia. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Sector 6 nr. 326/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 .  

 

Director General, 

Gabriela Schmutzer 

 

 



 
 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6, se susține aprobarea revocării Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 326/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

Ţinând cont de prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local       

Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


