
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  6                                                                   
S.T. 961/15.11.2019                   
       
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 

 
 
 

        Având în vedere Raportul de specialitate nr. A19610/15.11.2019 al Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6, precum și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

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

- Art. 391, art. 392 şi art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 7467/11.04.2019, 
înregistrată la Primăria Sector 6 sub nr. 15390/11.04.2019 și la Direcția Generală 
de Poliție Locală Sector 6 sub nr. A6503/15.04.2019 privind stabilirea numărului 
maxim de posturi; 
- Avizul consultativ al Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6 privind 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală 
Sector 6; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată (1), cu modificările și 
completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
și funcționare a poliției locale; 
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f), art. 196         
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală      
Sector 6, instituţie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



 
 
 Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală 
Sector 6, instituţie publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 6, instituţie publică de interes local a       
Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. În exercitarea atribuţiilor, în funcţie de cerinţe şi pentru buna 
desfăşurare a activităţii instituţiei, se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 6 să facă modificări şi mutări de posturi între 
serviciile/birourile/compartimentele instituţiei, cu respectarea numărului total de 
posturi aprobate şi a normelor legale în vigoare.  
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, 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, 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții  
și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale  

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 
 

Având în vedere:  
- art. 391, art. 392 şi art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 7467/11.04.2019 înregistrată la 
Primăria Sectorului 6 sub nr. 15390/11.04.2019 și înregistrată la Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 sub nr. A6503/15.04.2019; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a 
VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin 
schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de 
achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice 
de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. 

Astfel, ca urmare a prevederilor legale mai sus menţionate se stabilesc funcțiile publice 
de execuție de consilier achiziţii publice, din cadrul Direcției Economice – Serviciul Achiziții 
Publice, Urmărire Contracte și Administrare Patrimoniu, prin schimbarea denumirii funcţiilor 
publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50%,  
astfel: 
 

- pentru 3 posturi ocupate de consilier clasa I, grad profesional superior se va schimba 
denumirea în consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior; 

- pentru 1 post ocupat de consilier clasa I, grad profesional principal se va schimba 
denumirea în consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal; 
 

 Funcționarii publici respectivi din cadrul Direcției Economice – Serviciul Achiziții 
Publice, Urmărire Contracte și Administrare Patrimoniu, vor fi numiți în noile funcții în baza art. 
610 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 

7467/11.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 15390/11.04.2019 și înregistrată la 
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 sub nr. A6503/15.04.2019, potrivit punctului 3 din 
anexa O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 



completările ulterioare, au fost stabilite pentru D.G.P.L. Sector 6 un număr de 391 de posturi 
față de 392 posturi stabilite la nivelul anului 2016, ceea ce presupune o reducere cu 1 (unu) a 
numărului de posturi; 

În acest sens se va reduce un post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional 
superior din cadrul Direcției Management Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională și Instruire – Compartiment Instruire, nefiind afectat criteriul de constituire a 
structurii organizatorice în cauză. 

Astfel, Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire cu un Compartiment 
de Instruire, va fi compus dintr-un număr de 8 posturi ocupate (un post de conducere de șef 
serviciu, 5 posturi de execuţie de consilier și 2 posturi de execuţie de polițist local din cadrul 
Compartimentului Instruire).  

 La cele 391 de posturi astfel stabilite se vor menține: 
- 15 (cincisprezece) posturi din care 11 (unsprezece) posturi atribuite prin adresa 

Primăriei Sectorului 6 nr. 318/25.02.2013 înregistrată la Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 sub nr. A3769/28.02.2013 din aparatul de specialitate al Primarului 
Sector 6, la care s-au adăugat 4 (patru) posturi preluate de la A.D.P.D.U. Sector 6; 

- 6 (șase) posturi atribuite prin adresa Primăriei Sectorului 6 nr. 
2314/11.11.2015/45439/12.11.2015, înregistrată la Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 sub nr. A16421/12.11.2015  pentru monitorizare video, astfel: 3 
(trei) posturi pentru sustenabilitatea proiectului “Achiziționarea și instalarea 
sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea 
criminalității în parcul Drumul Taberei” și 3 (trei) posturi pentru sustenabilitate a 
proiectului “Modernizarea urbanistică complexă și asigurarea siguranței publice 
Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6 București”. 

Numărul total de posturi astfel stabilit pentru Direcția Generală de Poliție Locală Sector 
6 conform adreselor mai sus menționate este de 412 posturi, din care funcționari publici  406 și 
personal contractual 6. 

 
            Precizăm că sunt respectate prevederile art. 391 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la încadrarea numărului de 
funcții publice de conducere în procent de 12% din numărul total de posturi și a normei de 
structură. 
            De asemenea, prin modificările efectuate se respectă numărul maxim de posturi stabilit 
pentru  anul 2019, la nivelul Direcția Generale de Poliție Locală Sector 6, potrivit punctului 3, 
prevăzut in anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

       Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6, se regăsesc în anexele nr.1 (Organigrama), anexa nr. 2 (Stat 
de Funcţii) și anexa nr.3 (Regulamentul de Organizare și Funcționare) la proiectul de hotărâre. 

Ca urmare a celor expuse în prezentul raport de specialitate solicităm supunerea 
spre aprobare Consiliului Local Sector 6 a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 

      DIRECTOR GENERAL, 

     MARINESCU Cezar  Iulian   

 

                                                                                                             DIRECTOR  EXECUTIV 

                                                                                                                           D.M.R.U.                                      



                                                                                                ZAMFIR Andra Marina          

                                                                                   

Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura 

Verificat: Florentina BENIC şef serviciu   

Întocmit:  Lenuţa REGIU            consilier   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

  Având în vedere Raportul de specialitate nr. A19610/15.11.2019 al Direcției Generale de 
Poliție Locală Sector 6 prin care se propune aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6; 

Ținând cont de: 
 - prevederile art. 610 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care autorităţile şi instituţiile 
publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să 
stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin 
schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de 
achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice 
de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%; 
- adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 7467/11.04.2019, înregistrată la 
Primăria Sectorului 6 sub nr. 15390/11.04.2019 și înregistrată la D.G.P.L. Sector 6 sub                      
nr. A6503/15.04.2019, potrivit punctului 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite pentru 
D.G.P.L. Sector 6, un număr de 391 de posturi față de 392 de posturi stabilite la nivelul        
anului 2016, ceea ce presupune o reducere cu 1 (unu) a numărului de posturi; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) și art. 166 alin. (2) lit. f) din            
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local aprobă la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de 
funcţii și numărul de personal. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local 
al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 
 
 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu  
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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 
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