
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                     
S.T. 557/09.11.2020 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 

Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București 
 

Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 1615/05.11.2020 al Serviciului Managementul 
Resurselor Umane şi de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art. 5 lit. hh), art. 164 alin. (1), art. 540, art. 546 lit. j) și lit. k) și art. 597 lit. e) din                     

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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;  

 - 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 de art. 139 alin. (1), art. 129  alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. c),               
art. 166 alin. (2) lit. f)  și art. 196 alin. (1) lit. a) 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 Organigrama, Statul de Funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare 
ale Primăriei Sectorului 6, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se aprobă înființarea celei de-a doua funcții de demnitate publică aleasă de viceprimar, 
conform prevederilor legale. 
  (3) Se aprobă schimbarea denumirii din Consilieri Primar în Cabinet Primar și redimensionarea  
numărului de posturi de natură contractuală din cabinetul primarului, conform prevederilor legale. 

(4)  Se înființează cabinetele viceprimarilor, conform prevederilor legale. 
(5) În sensul celor prevăzute la alineatele anterioare, cele opt posturi de natură contractuală vor fi 

înființate cu caracter nedeterminat și pot fi ocupate inclusiv prin executarea unui contract individual de 
muncă cu timp parțial conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 280/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, prin 
care se stabilește funcția publică specifică de conducere de Secretar General al Sectorului 6 și  funcțiile 
publice de execuție de consilier achiziții publice. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane şi serviciile 
implicate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
 (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: 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

Nr.1615 /05.11.2020 
 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 6 

            

În conformitate cu prevederile: 
          - art. 5 lit. ”hh”, art. 164 alin. (1), art. 540, art. 546 lit. “j” și lit. “k” și art. 597 lit. “e” din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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;  
          - Adresei nr. 746711.04.2019, 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. 
  
 Modificările cu privire la Organigramă, Stat de Funcții și Regulament de Organizare și 
Funcționare sunt cele prevăzute de O.U.G. 57/2019, după cum urmează:  

 Se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și funcția publică de 
execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism și 
Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice. 

 Se desființează următoarele posturi de natură contractuală vacante din cadrul 
Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, astfel:  

- 2 posturi de muncitor calificat gradul I din cadrul Secției Drumuri Semnalizare Rutieră; 
- 1 post de magaziner și 5 posturi de muncitor calificat gradul I din cadrul Secției Spații 

Verzi. 
 Posturile desființate nu afectează  structura organizatorică, conform prevederilor legale. 
 

 Se înființează cea de-a doua funcție de demnitate publică de Viceprimar. 
 Structura Consilieri Primar care, până în prezent, funcționează cu 2 posturi de natură 

contractuală de consilier gradul IA, se redenumește în Cabinet Primar și se 
redimensionează prin înființarea unui număr de 4 posturi de natură contractuală, astfel:  

 - 1 post de conducere de director gradul II 
 - 3 posturi de consilier gradul IA 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

 Se înființează structura Cabinet Viceprimar 1, cu un număr de 2 posturi de natură 
contractuală prin înființarea acestora, astfel: 

   - 2 posturi de consilier gradul IA 
 Se înființează structura Cabinet Viceprimar 2, cu un număr de 2 posturi de natură 

contractuală prin înființarea acestora, astfel: 
   - 2 posturi de consilier gradul IA 

 Se inființează funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane. 

       În sensul celor prezentate, cele 8 posturi de natură contractuală vor fi inființate cu caracter 
nedeterminat și pot fi ocupate inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu timp parțial 
conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. 
  Conform legislației în vigoare, propunem aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Primăriei Sectorului 6, care se regăsește în anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre. 
      Modificările prevăzute de lege cu privire la Organigramă şi Stat de Funcţii ale Primăriei 
Sectorului 6, sunt prezentate în anexa nr.1 (Organigrama) şi anexa nr. 2 (Stat de Funcţii), la proiectul de 
hotărâre, și duc la următoarea structură a funcţiilor publice: 

Numărul total de posturi pe instituţie este de 256, din care: 

 3 funcţii de demnitate publică; 

 30 funcţii publice de conducere, inclusiv Secretarul General al Sectorului 6; 

 3 funcţii contractuale de conducere, inclusiv Administratorul Public; 

Total posturi execuţie, din care: 

 200 funcţii publice de execuţie; 

 20 funcţii contractuale de execuţie; 

Precizăm că prin modificarile aduse, se respectă numărul maxim de posturi stabilit pentru 
anul 2019, potrivit punctului 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul subdiviziunii administrativ-
teritoriale Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prevazută în anexa la O.U.G. nr. 63/2010. 
 

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

 SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
SEF SERVICIU 
SABINA SAFTA 

   



 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

         Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1615/05.11.2020 întocmit de 

Serviciul Managementul Resurselor Umane, cu privire la aprobarea Organigramei, Statului 

de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare în conformitate cu prevederile 

art. 164 alin. (1), art. 540, art. 546 lit. “j” și lit. “k” și art. 597 lit. “e” din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;                          

Potrivit prevederilor 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, înființarea, organizarea, statul de 

funcţii, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale Primăriei 

Sectorului 6. 

De asemenea, inființarea celei de-a doua funcții de demnitate publică aleasă de 

viceprimar, precum și modificarea numărului de posturi de natură contractuală din 

cabinetele primarului și ale viceprimarilor respectă numărul maxim de posturi aprobat 

potrivit legii. 

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

Local al Sectorului 6, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de 

Funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 6. 

PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU                                          

 


