
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                       
S.T. 897/04.11.2019                                                                                                                                                
                                                                                                               
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare 

 şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat cu 
nr. 17491 din data de 24.10.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
          Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
          În conformitate cu 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;  
          - 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 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. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare ale Administrației Școlilor 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 Executiv al Administrației Școlilor Sector 6, este împuternicit să facă modificări ori 
permutări de posturi între serviciile, respectiv compartimentul instituției, 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. 68 din data de 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului 
de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Școlilor Sector 6. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administrația Școlilor 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. 

 
  
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                       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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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În baza prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) și ale 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." 

 Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 17491 din data de 24.10.2019 al 

Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor 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.                         

 Având în vedere aceste considerente, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6. 

  

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

Nr.17491/24.10.2019 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere art. 391, art. 392 alin. (1) şi art. 610 alin. (1) si (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, 

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 a Administrației Școlilor Sector 6 propusă spre aprobare are 

ca temei legal reglementarile stabilite de Codul administrativ, şi va avea următoarele 

modificări: 

 În cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Investiții şi Accesare Fonduri Structurale din 

cadrul Administrației Școlilor Sector 6, se vor stabili următoarele 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 vacant de inspector clasa I, grad profesional superior se va schimba 

denumirea în consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional superior; 

- pentru 4 posturi ocupate de inspector clasa I, grad profesional principal se va schimba 

denumirea în consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional principal. 

 Funcţionarii publici din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Investiții şi Accesare 

Fonduri Structurale vor fi numiţi în noile funcţii în baza art. 610 alin. (2) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, fără a fi aduse modificări la nivelul atribuţiilor serviciilor respectiv compartimentului  

Audit din cadrul Administrației Școlilor Sector 6. 

 Conţinutul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare întruneşte prevederile actelor 

normative în domeniu la această dată şi este structurat pe schema organizatorică, relaţională şi 

funcţională stabilită prin organigramă. 

 De asemenea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Școlilor 

Sector 6 conține întreaga gamă de atribuţii ce revin instituţiei, sistemul relaţional, sistemul 

funcţional, precum şi prevederile majorităţii actelor normative care reglementează obiectul de 

activitate al instituției. 

 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. 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art.166, alin.(2), lit.f) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 

prezentul proiect privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 

                                                            

 

 

 

                                                                           Administraţia Şcolilor Sector 6  

                                                                                DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                       DUMITRU EUGENIA - DANIELA 


