
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

PROIECT 
 

S.T. 945/13.112019 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 

privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, 
precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- 

unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției  
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. 1593/12.11.2019 al Centrului de 
Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6;  

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Local Sector 6; 

Ținând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, 
Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate 
Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 
în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului            
Sector 6; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal; 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes 
județean și local, cu modificarile și completările ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de 
Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6; 
- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local 
Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 
6 să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate 
sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
 
 



 
 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2), lit. f) și p) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. I. (1) Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 
aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și 
a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate 
sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în sensul înlocuirii Anexei nr. 2 
la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 (2) Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu 
Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea prevederile Art. I alin. (2) și (3) din H.C.L. Sector 6                   
nr. 7/31.01.2019, celelalte prevederi rămânând neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional 
”Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                              din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                   SECRETARUL SECTORULUI 6, 
                                                                                     
  
                                                                                Demirel Spiridon                                            
 
 
 
 
 
 
Nr.:                                                        
Data:  
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
 

Prin Raportul de specialitate nr. 1593/12.11.2019 întocmit de către Directorul 

Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate 

sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, se susține aprobarea modificării 

organigramei și a statului de funcții pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional 

”Sfântul Nectarie”. 

Pentru o  mai bună funcționare și pentru extinderea adresabilității serviciilor 

medicale de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare oferite de către 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” persoanelor din Sectorul 6, 

supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 

aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a 

bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate 

sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 

 

 
PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 
 
 
 



 

 
Nr.  1593/12.11.2019 
  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Local, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 

protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

înființată, în conformitate cu prevederile H.C.L.129/25.05.2017, asigură la nivelul comunității 

sectorului 6, servicii medicale tuturor persoanelor care i se adresează și în special persoanelor 

defavorizate, vulnerabile, marginalizate social, ce au domiciliul legal pe raza sectorului 6. 

Obiectivul central al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este de a 

facilita accesul la asistența medicală copiilor și adulților marginalizați social, persoanelor cu o 

situație socială dificilă, neinstituționalizați, copii, bătrâni, șomeri, adulți fără venituri sau cu 

venituri mici care nu le permit accesarea de servicii medicale, cu o situație familială dificilă și 

având o situație medicală care necesită o intervenție medicală de specialitate. 

            În vederea unei mai bune funcționări a activității specifice din cadrul Centrului de Sănătate 

Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, propunem spre aprobare o nouă organigrama și statul de 

funcții aferent, referitoare la înființarea a 13 posturi noi, după cum urmează: 

 

1. Compartimentul Medici: 15 posturi medici (13 medici din vechea structură + 2 posturi 

nou înființate de Medic în specialitățile Dermatovenerologie și Endocrinologie); 

2. Compartimentul Asistente Medicale: 20 posturi (1 post de  asistent medical șef + 17 

asistente medicale din structura veche + 2 posturi nou înființate); 

Avizat, 
Director General Adjunct 

Ionuț Popa 

Aprob, 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
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3. Compartimentul Primire Pacienți:  6 posturi (5 posturi referent +1 post nou 

înființat); 

4. Centrul de Recuperare: 12 posturi (1 medic recuperare, 8 posturi kinetoterapeut, 1 

maseur + 1 post nou înființat de  Kinetoterapeut + 1 post nou înființat de asistent 

medical generalist balneofizioterapie); 

5. Serviciul Financiar, Buget, Achiziții: 10 posturi (1 șef serviciu + 6 posturi inspectori 

specialitate + 1 referent  + 2 posturi nou înființate, unul de consilier achiziții publice și 

unul de inspector de specialitate); 

6. Serviciul Administrativ 12 posturi (1 șef serviciu + 4  posturi inspectori specialitate + 

1 referent + 2 muncitori calificați din vechea organigramă + 4 posturi nou înființate de 

muncitor necalificat). 

Propunerile vin ca urmare a analizei privind desfășurarea activităților pe care 

conducerea Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” a efectuat-o după  

primii doi ani de activitate, identificând astfel nevoile de personal și zonele de încărcare 

mare. Prin aceste modificări și transformări se dorește asigurarea necesarului de posturi 

pentru activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și a 

nevoilor beneficiarilor.  

 

1. Compartimentul Medici va avea în structura sa 15 posturi de medic,  13 

posturi din structura anterioară +  două posturi de medic nou înființate pentru 

specialitățile Dermatovenerologie și Endocrinologie.  

 

Urmare a încheierii de către Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” 

a Contractului de furnizare de servicii medicale cu CASA DE ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI pentru 14 specialități, dar și a creșterii 

numărului de pacienți care se adresează instituției noastre, apreciem că se impune 

înființarea a două posturi de medic pentru specialitatea Dermatovenerologie și 

Endocrinologie, în vederea extinderii gamei de servicii medicale oferite. 

 

Având în vedere numărul mare de solicitări de programare la serviciile medicale de 

dermatovenerologie și endocrinologie, dar și baza materială cu care este dotat cabinetul 
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de endocrinologie, precum și includerea celor două specialități în contractul de 

furnizare de servicii medicale pe care Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul 

Nectarie” îl are semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, 

considerăm oportună completarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului 

Medici, cu cele două specialități sus-menționate. 

 

2. Compartimentul Asistente Medicale va avea în structura sa 20 posturi, 1 post 

de  asistent medical șef + 17 asistente medicale din structura veche + 2 posturi nou 

înființate.  

 

Această modificarea este necesară pentru a asigura o cât mai bună și eficientă 

organizare a Compartimentului Asistente Medicale, în urma extinderii ofertei de servicii 

medicale oferite pacienților noștri. Experiența dobândită în cei doi ani de activitate ne arată 

că este necesară înființarea a două noi posturi pentru a putea asigura permanența în cadrul 

tuturor cabinetelor medicale, pe toată durata programului de lucru a Centrului, respectiv, în 

intervalul orar: 08:00-20.00. 

 

3. Compartiment Primire Pacienți va avea în structura sa 6 posturi de referenți 

prin înființarea unui post nou.  

 

Pentru o mai bună gestionare a numărului mare de pacienți care se adresează 

Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, dar și în vederea asigurării unor 

servicii de calitate, apreciem că este necesară suplimentarea personalului în cadrul 

Compartimentului Primire Pacienți, prin înființarea unui post de Referent. 

 

4. Centrul de Recuperare va avea în structura sa 12 posturi (1 medic recuperare, 8 

posturi kinetoterapeut, 1 maseur + 1 post nou înființat de  Kinetoterapeut + 1 post nou 

înființat de asistent medical generalist balneofizioterapie). 

 

Având în vedere numărul mare de solicitări de servicii de recuperare medicală, dar 

și dotarea Centrului de Recuperare, propunem înființarea a două posturi noi, un post de 
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kinetoterapeut și un post nou de asistent medical generalist balneofizioterapie. În 

acest moment, Centrul de Recuperare se confruntă cu un volum mare de solicitări din 

partea celor trei categorii de pacienți (persoane defavorizate, persoane cu  bilete de 

trimitere CASMB, persoane cu plată) pentru serviciile de recuperare medicală, fiind 

constituite liste de așteptare pentru efectuarea tratamentelor. Deși baza materială a 

Centrului de Recuperare (2 săli kinetoterapie, o sală fizioterapie, electroterapie, cabinet 

consultații recuperare, medicină fizică și balneologie) permite creșterea numărului de 

pacienți, personalul insuficient nu poate acoperi cererea de servicii de recuperare. În acest 

context, considerăm utilă înființarea a două posturi, astfel încât oferta serviciilor de 

recuperare să se adreseze unui număr cât mai mare de persoane.  

 

5. Serviciul Financiar, Buget, Achiziții va avea în structura sa 10 posturi (1 șef 

serviciu + 6 posturi inspector de specialitate + 1 post referent  + 2 posturi nou înființate, 

un post de consilier achiziții publice și un post de inspector de specialitate). 

 

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, dar și în scopul desfășurării activităților instituției în condiții optime, 

propunem înființarea a două posturi, un post de inspector de specialitate și un post de 

consilier cu atribuții în domeniul achizițiilor publice în cadrul Serviciului Financiar, 

Buget, Achiziții. Această solicitare vine pe fondul unui volum mare de lucru dar și a 

necesității asigurării cadrului legal de desfășurare a procesului de achiziție publică din 

cadrul instituției noastre, în conformitate cu noile dispoziții legale în vigoare. 

 

6. Serviciul Administrativ va avea în structura sa 12 posturi (1 șef serviciu + 4 

posturi inspector de specialitate + 1 post referent + 2 posturi de muncitor calificat din 

vechea organigramă + 4 posturi nou înființate de muncitor necalificat). 

 

Având în vedere ofertele privind achiziționarea serviciilor de curățenie 

necesare instituției noastre,  precum și experiența proprie în ceea ce privește 

organizarea și achiziționarea de servicii de curățenie prin licitație publică (blocarea 

procesului de achiziționare a serviciilor de curățeniei ca urmare a depunerii de 
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contestații, încetarea contractului încheiat la solicitarea prestatorului), dar și ca 

urmare a analizării datelor financiare ale Centrului de Sănătate Multifuncțional 

“Sfântul Nectarie” considerăm oportună inființarea celor 4 posturi de muncitor 

necalificat necesare asigurării cu personal propriu a serviciilor de curățenie.  

Asigurarea cu personal propriu a serviciilor de curățenie va genera costuri 

financiare cu aproape 30% mai mici față de ofertele financiare pentru servicii 

similare primite de la operatori economici. 

Față de cele expuse anterior și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, propunem 

spre analiza și aprobarea Consiliului Local Sector 6: 

- modificările aduse Organigramei și Statului de funcții pentru Centrul de Sănătate 

Multifuncțional “Sfântul Nectarie”. 

 

Având în vedere prevederile art. 166, al. 2, lit. f, și art. 139 din OUG nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 al 

Municipiului București prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 
Cu deosebită considerație, 

 
Lucian Grigore Popa 

Director Executiv 


