
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                     
S.T. 964/19.11.2019 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier achiziţii publice, aprobarea 
Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

 ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 
 

Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 10436/18.11.2019 al Direcţiei Generale de 
Impozite şi Taxe Locale Sector 6 şi de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
          Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  
          Având în vedere prevederile:  
          - art. 391, art. 392, art. 610 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          - Adresei nr. 540/13.03.2017, emisă de Primăria Sectorului 6 cu privire la numărul de 
posturi din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al instituţiilor publice din 
subordinea Consiliului Local Sector 6; 
          - Adresei nr. 7467/11.04.2019, emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu 
privire la stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori al Sectorului 6, 
înregistrată la registratura generală a Primăriei Sectorului 6 cu nr. 15689/15.04.2019;                          
          - Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor cuprinse în art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. f) din                
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
              Consiliul Local Sector 6 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. (1) Se aprobă stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier achiziţii publice în 

cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6. 
(2) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2. În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, 
Directorul General este împuternicit să facă modificări ori permutări de posturi între 
compartimentele direcției cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a normelor legale în 
vigoare. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 327/20.12.2016 privind aprobarea Organigramei, a Ștatului de Funcţii 
şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 6. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, 
vor aduce 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,                                                      AVIZEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

                                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                   Secretarul Sectorului 6, 

 
 
Nr.:                                                                                                   Demirel Spiridon 
Data:                                                                                                 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

   

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

          Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 10436/18.11.2019 al 
Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, cu privire la modificările 
Statului de Funcții prin stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier 
achiziţii publice, prevăzute de art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
          Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost întocmit cu respectarea 
legislației în vigoare, fără a fi aduse modificări la nivelul atribuțiilor 
compartimentelor din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale          
Sector 6.                         

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, numărul de personal și regulamentul 
de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local." 
 Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind Organigrama, 
Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale 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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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier achiziţii 
publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 
 
 
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 391, art. 392 alin. (1) şi art. 610 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Adresa nr. 540/13.03.2017, emisă de Primăria Sectorului 6 cu privire la numărul de 
posturi din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al instituţiilor publice din 
subordinea Consiliului Local Sector 6; 

- Adresa nr. 7467/11.04.2019, emisă de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti cu 
privire la stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori al Sectorului 6, 
înregistrată la registratura regenerală a Primăriei Sectorului 6 cu nr. 15689/15.04.2019;    

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

 
Structura organizatorică propusă are ca temei legal reglementarile stabilite de Codul 

administrativ, şi va avea următoarele modificări: 
 În cadrul Biroului Achiziţii şi Urmărire Contracte, se vor stabili funcţii 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%, după 
cum urmează: 

 pentru 4 posturi ocupate de inspector clasa I, grad profesional superior se va schimba  
denumirea în consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional superior; 

 pentru 1 post ocupat de inspector clasa I, grad profesional asistent se va schimba  
denumirea în consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional asistent. 
 Funcţionarii publici din cadrul Biroului Achiziţii şi Urmărire Contracte vor fi numiţi 
în noile funcţii în baza art. 610 alin. (2). 

Biroul Resurse Umane 
 

 



                                                              
 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în 
vigoare, fără a fi aduse modificări la nivelul atribuţiilor compartimentelor din cadrul Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6. 
 Organigrama – Anexa 1, modificările din Statul de funcţii – Anexa 2 şi Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare - Anexa 3 la proiectul de hotărâre, duc la următoarea structură a 
funcţiilor publice: 
 
 Numărul total de posturi pe instituţie este de 181, din care: 

 21 funcţii publice de conducere; 
 151 funcţii publice de execuţie; 
 9 funcţii contractuale. 

 
 
Precizăm că sunt respectate prevederile art. 391 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu privire la încadrarea numărului de funcţii publice de conducere în procent de 
12% din numărul total de posturi aprobate. 

În sensul celor expuse mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 
DIRECTOR GENERAL 

       VĂIDEANU ALIN MIHAI 
 
 
 
              BIROUL RESURSE UMANE 
         ŞEF BIROU 
               LUCHIAN MONICA IULIA 

 
 

 
 

 


