
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6  
S.T. 558/09.11.2020 
 

 
HOTARARE 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 

 
       Văzând Raportul de specialitate nr. 19068/09.11.2020 al Administrației Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 si Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Ținând cont de prevederile: 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 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. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii - cadru  nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Adresei nr. 7467/11.04.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București cu 

privire la stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori ai 
Sectorului 6; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) precum si cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale Administrației Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă desființarea a opt posturi de execuție vacante de natură contractuală din 
cadrul Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și înființarea acestora în 
cadrul Primăriei Sectorului 6. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 78/30.03.2017 privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Art. 3.  (1) Primarul Sectorului 6 şi Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                              din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                  Secretarul General al Sectorului 6,   
                        
 
               Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 



 

 
 

 
  

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 

          Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 19068/09.11.2020 

întocmit de Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu 

privire la propunerea de desființare a 8 posturi de execuție de natură 

contractuală și înființarea acestora în cadrul Primăriei Sectorului 6, aprobarea 

Organigramei și a Statului de Funcții; 

           Potrivit prevederilor art. 166 alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

Local aprobă, la propunerea Primarului, în condițiile legii, înființarea, 

organizarea, statul de funcții, numărul de personal al Administrației Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

          Ținând cont de aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6.  

 

 
 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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                                                           COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

Nr. 19068/09.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

                Tinand cont de prevederile: 

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - OUG 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. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii - cadru  nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Adresei nr. 7467/11.04.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului Bucuresti cu privire la 
stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori ai Sectorului 6; 
      In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) precum si cele ale art. 166 alin. (2) lit. “f” din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
      Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6, are în structura sa conform 
ultimei avizări un număr total de 379 de posturi, după cum urmează:   

- Posturi conducere = 28 

- Posturi execuție = 351 

- Total posturi = 379 

    Întrucât în urma demarării conform legislației în domeniu, în vigoare, a  procedurilor de ocupare 
a posturilor contractuale de execuție vacante, nu au fost ocupate un numar de 8 posturi, propunem 
a fi desființate din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, după 
cum urmează:  

- desființarea a 2 posturi contractuale de execuție, de muncitor calificat din cadrul Secției Drumuri 
Semnalizare Rutieră; 
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- desființarea a unui numar de 6 posturi astfel: 1 post contractual de execuție  de magaziner și  5   
posturi contractuale de execuție de muncitor calificat din cadrul Secției Spații Verzi.   

Posturile desființate vor fi înființate în cadrul Primăriei Sectorului 6. 

Noua Organigramă și Statul de Funcții, pe care vi le propunem spre dezbatere şi aprobare, vor avea 
următoarele modificări: 

- Posturi conducere = 28 

- Posturi execuție = 343 

- Total posturi = 371 

     Statul de Funcții, propus prin Anexa nr. 2, cuprinde numărul total de posturi prevăzut în 
Organigrama Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexei 
nr. 1. 

De asemenea, prin modificarile efectuate se respectă numărul maxim de posturi stabilit pentru 
anul 2019, potrivit punctului 1, la nivelul subdiviziunii administrativ teritoriale Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti prevazută în anexa la O.U.G. nr. 63/2010. 
 
        În sensul celor expuse mai sus, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre în forma prezentată. 

      Ataşăm la prezentul Raport de specialitate:  

 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale 
Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

 Anexa nr. 1  - Organigrama; 

 Anexa nr. 2  - Statul de Funcții, propuse spre aprobare Consiliului Local Sector 6. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

CRISTIAN TUDOR 

 

 

 

       SERVICIUL RESURSE UMANE 

                                                                                                                 ȘEF SERVICIU 

MIHAELA CĂTĂLINA BADEA 


