
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6  şi Raportul de specialitate al Direcţiei 
Managementului Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6;   
             Având în vedere 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, ştatul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul 
de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local;
             În baza Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii şi 
a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
             În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. h) din Legea nr.  215/2001, privind 
administraţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
             Consiliul Local Sector 6,  

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se înfiinţează Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, instituţie publică de 
interes local, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul local, 
aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6.

Art. 2. Sediul Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 va fi situat în Bucureşti, Str. 
Valea Oltului nr. 139-141.

Art. 3. Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 va funcţiona după obţinerea codului 
fiscal şi aprobarea bugetului local pe anul 2010.

Art.  4.  Se aprobă  Organigrama şi  Ştatul  de  funcţii  ale  Direcţiei  de  Administrare  a  Fondului 
Locativ Sector 6, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Personalul Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 se va angaja pe funcţii 
contractuale, prin concurs organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 6. În termen de 30 de zile de la începerea activităţii, orice activitate similară din cadrul altor 
instituţii şi servicii publice din subordinea Consiliului Local Sector 6 se desfiinţează.

Art.  7.  Se  va  supune  aprobării  Consiliului  Local  sector  6,  Regulamentul  de  Organizare  şi 
Funcţionare  a  Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, în termen de 60 de zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri a Consiliul Local Sector 6.

Art. 8.  Directorul Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 este mandatat să facă 
mutări  de posturi,  transformări  de  posturi  în  limita  numărului  de  posturi  aprobat  şi  cu încadrarea  în 
limitele fondului alocat şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. În vederea începerii şi gestionării în bune condiţii a activităţii Direcţiei de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6, se numeşte temporar domnul Ganciu Constantin Sorin în funcţia de Director.

Art. 10. Primarul Sectorului 6, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6  şi celelalte servicii şi instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
corespunzător competenţelor.

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţa publică  se  vor  face,  conform competenţelor,  prin grija 
Secretarului Sector 6.

PREŞENDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                         pentru legalitate 
    George Claudiu Angliţoiu                                                                  Secretarul Sectorului 6

                                                                                                                    Gheorghe Floricică
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