
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6      
S.T. 649/14.12.2020         

 
HOTARARE 

privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea 
activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 
ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării 

 
 Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 20908/14.12.2020 al Administrației 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și 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 Bucuresti cu 

privire la stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori ai 
Sectorului 6; 

 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 158/24.11.2020 privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de Funcții; 
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 66/08.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/28.01.2010 privind înființarea Direcției de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6; 
 - Hotărârea  Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către 
Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităților din fondul 
locativ Sector 6 și modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 234/2005; 

În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 139 alin. (1), art. 129  alin. (2) 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 desființarea personalității juridice a Direcției Generale de 

Administrare a Fondului Locativ Sector 6, având un număr total de 47 de posturi; 
 (2) Se aprobă preluarea activității specifice desfășurate de D.A.F.L. Sector 6 prin 

preluarea Direcției Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu cu un număr de 19 posturi 
(1 post conducere și 18 execuție) și înființarea acesteia în cadrul Administrației Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6; 

(3) Se aprobă realocarea celor 28 de posturi rămase în urma desființării serviciilor suport 
din cadrul D.A.F.L. Sector 6 (TESA) și redimensionarea acestora către structurile funcționale ale 
A.D.P.D.U. Sector 6; 



 (4) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și  Regulamentul de Organizare și 
Funcționare în urma reorganizării Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, conform  Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele                    
financiar-contabile și de evidență operativă și orice alte bunuri ale Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6, se preiau de către Administrația Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6, pe bază de Protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, prin compartimentele de specialitate, preia bunurile și actele Direcției Generale de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 prevăzute la art. 2, în condițiile legii. 

Art. 4. La data prevăzută la art. 2 din prezenta hotărâre, procedurile legale aflate în 
derulare la nivelul Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 precum și 
drepturile și obligațiile contractuale neexecutate ale Direcției Generale de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6, vor fi preluate și continuate de Consiliul Local al Sectorului 6 prin 
Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, care se subrogă în toate 
drepturile și obligațiile Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6. Actele 
îndeplinite anterior, rămân valabile. 

Art. 5. În cazul litigiilor Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 
aflate în derulare pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de faza de judecată, Consiliul Local 
al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, se subrogă 
în toate drepturile și obligațiile Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 
și dobândește calitatea procesuală a acesteia. 

Art. 6. Se împuternicește Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 
6, să administreze unitățile din fondul locativ sector 6 precum și  să depună toate diligențele 
necesare radierii Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 din evidențele 
autorităților/instituțiilor publice, după împlinirea termenului prevăzut la art. 2 din prezenta 
hotarare. 
            Art. 7. (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și Hotărârea 
Consiliului Local nr. 66/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6;  
 (2) De asemnenea, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2010 privind înființarea Direcției de 
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 precum și Hotărârea Consiliului Local                      
nr. 61/2010 privind acordarea împuternicirii către Direcția de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6 de administrare a unităților din fondul locativ Sector 6 și modificarea H.C.L. Sector 6 
nr. 234/2005; 
           Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 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: 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 20908/14.12.2020 întocmit de Administrația 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei, Statului de Functii și a Regulamentului de Organizare și Functionare ale Administrației 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6; 

La nivelul Sectorului 6 sunt organizate și funcționează un număr de 9 instituții publice de interes 
local cu personalitate juridică asigurând servicii în domeniile de activitate prevăzute la art. 129 alin. (7) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, 
se urmărește încadrarea cheltuielilor aferente posturilor aprobate în proiectul Bugetului consolidat de 
venituri şi cheltuieli ce urmează a fi propus pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Sector 6 al Municipiului 
București; 

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 condițiile legii, înființarea, organizarea, statul de funcții, numărul de 
personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor publice de interes local; 
 Având în vedere angajamentul asumat prin programul privind prioritățile de dezvoltare și 
revitalizare ale Sectorului 6 de a asigura cetățenilor servicii publice de calitate, consider necesară 
eficientizarea activității instituțiilor publice de interes local. Astfel, aplicarea principiilor de management 
modern al serviciilor publice presupune alocarea de resurse în mod principal către activitățile de bază și 
în secundar către serviciile suport (TESA). De aceea, reorganizarea serviciilor publice de interes local ale 
Sectorului 6 trebuie să pornească de la principiul orientării resurselor financiare către organizarea 
economică, eficientă și eficace a fiecărui sector de activitate de la nivelul UAT Sector 6, eliminând 
suprapunerile de atribuții, și concentrarea activităților similare în cadrul aceleași instituții publice de 
interes local; 
 Totodată, modificările de structură propuse vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 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;  
 Pentru aceste considerente, propun: 

- preluarea activității specifice desfășurate de D.A.F.L. Sector 6, respectiv, preluarea Direcției 
Administrare Locuințe și Întreținere Condominiu cu un număr de 19 posturi (1 post conducere și 18 
execuție), de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6; 

- reorganizarea activității A.D.P.D.U. Sector 6 și alocarea celor 28 de posturi rămase în urma 
desființării serviciilor suport din cadrul D.A.F.L. Sector 6 (TESA) către departamentele A.D.P.U. Sector 
6; 

- reașezarea structurilor de conducere ale A.D.P.D.U. Sector 6 în mod eficient, prin diminuarea 
numărului de conducători de nivel superior (director general adjunct) și redimensionarea conducerii la 
nivelul serviciilor, secțiilor și birourilor; 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de Funcții și Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 

6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 
A.D.P.D.U Sector 6 urmare reorganizării 

    

             Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 6 nr. 18/2020, înregistrat la 
ADPDU Sector 6 cu nr. .20902/14.12.2020; 
   In conformitate cu 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 371 de posturi  contractuale, după cum urmează:   

- Posturi contractuale de conducere = 28 
- Posturi contractuale de execuție = 343 
- Total posturi contractuale = 371 

Modificările cu privire la structura organizatorică a ADPDU Sector 6 sunt următoarele: 
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1. Preluarea activității de specialitate din cadrul Direcției Generale de Administrare a Fondului 

Locativ Sector 6, care se desființează, și înființarea în subordinea Directorului General al 
Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a Direcției Administrare Locuințe și 
Întreținere Condominiu cu două compartimente: Compartiment Administrare Locuințe și 
Compartiment Deservire și Întreținere Instalații Condominiu. 

Preluarea activității se realizează prin realocare celor 19 posturi(1 post conducere și 18 
execuție), aferente activității desfășurate de DALIC,  astfel: 

* 1 post contractual de conducere  Director  
* 18 posturi contractuale de execuție: 6 inspector de specialitate, 2 referenți, 10 muncitori 

calificați. 
Astfel, Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 având un număr total de 47 de 
posturi se desființează, iar posturile provenite de la serviciile suport (TESA) ale acestei structuri se 
alocă conform descrierii de mai jos. 

2. Reorganizează activității A.D.P.D.U. Sector 6 prin alocarea celor 28 posturi rămase în urma 
desființării serviciilor suport din cadrul D.A.F.L.Sector 6 (TESA) către departamentele    
A.D.P.U.Sector 6 astfel: 

*    2 posturi consilier juridic se înființează în cadrul Compartimentului Juridic; 
* 14 posturi inspector de specialitate se înființează după cum urmează: 3 posturi Serviciul 

Financiar Contabil-Gestiune, 1 post Biroul Administrativ Aprovizionare, 7 posturi Serviciul 
Horticultură și Peisagistică și 3 posturi Serviciul Registratură, Relații cu Publicul și Managementul 
Documentelor; 

* 10 posturi muncitori calificați și 2 posturi muncitori necalificați se înființează în cadrul 
Secției Spații Verzi, Serviciul Întreținere Spații Verzi. 

- reașezarea structurilor de conducere ale A.D.P.D.U. Sector 6 în mod eficient, prin diminuarea 
numărului de conducători de nivel superior (director general adjunct) și redimensionarea conducerii la 
nivelul serviciilor, secțiilor și birourilor, astfel: 

* se desființează  postul contractual de conducere de director general adjunct în a cărui 
subordonare se află conform Organigramei aprobate prin H.C.L. nr. 158/24.11.2020 departamentele: 
Laborator Stație Mixturi, Biroul Tehnic și Secția Utilaj Transport  

* se desființează  postul contractual de conducere de director general adjunct în a cărui 
subordonare se află conform Organigramei aprobate prin H.C.L. nr. 158/24.11.2020 departamentele: 
Compartiment Relații cu Publicul și Management Documente, Serviciul Parcaje Reședință și Serviciul 
Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public 

* se recompartimentează și redenumește Secția Drumuri Semnalizare Rutiera în:  Sectia 
Drumuri și în Compartiment Semnalizare Rutieră coordonate de către Directorul General Adjunct, 
conform Organigramei propuse  

* se transformă și se redenumește Compartimentul Relații cu Publicul și Management 
Documente în Seviciul Registratură, Relații cu Publicul și Managementul Documentelor și trece în 
subordinea Directorului General 
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* se reorganizează Biroul Administrativ Aprovizionare și Compartimentul Achiziții Publice și 
trec în  cadrul Serviciului Administrativ și Achizitii Publice sub directa coordonare a Directorului 
General 

*  Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public, Biroul Tehnic, Secția Utilaj 
Transport și  Serviciul Parcaje Reședință trec sub directa coordonare a Directorului General 

* Laborator Stație Mixturi trece în subordinea Directorului General Adjunct conform 
Organigramei propuse 

* Secția Spații Verzi trece în subordinea Directorului General Adjunct conform Organigramei 
propuse și se reorganizează în: Serviciul Întreținere Spații Verzi, Serviciul Defrișări, Sere și Serviciul 
Horticultură și  Peisagistică. 

Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele financiar - contabile și de 
evidență oparativă  și orice alte bunuri ale Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6 se preiau de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, pe bază de 
Protocol de predare preluare încheiat în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în 
vigoare a hotărârii; 

Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, preia 
bunurile și actele Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 , prin 
compartimentele de specialitate, în condițiile legii. 
             La data aprobării hotărârii, procedurile legale aflate în derulare la nivelul Direcției Generale 
de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 precum și drepturile și obligațiile contractuale 
neexecutate ale Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor fi preluate și 
continuate de Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Direcției Generale de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6. Actele îndeplinite anterior, rămân valabile; 

În cazul litigiilor Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 aflate în 
derulare pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de faza de judecată, Consiliul Local al Sectorului 6 
prin Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, se subrogă în toate drepturile și 
obligațiile Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și dobândește calitatea 
procesuală a acesteia. 

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

următoarele modificări: 
- Posturi contractale de conducere = 30 
- Posturi contractuale de execuție = 388 
- Total posturi contractuale = 418 
     Statul de Funcții, propus prin Anexa nr. 2, cuprinde numărul total de posturi contractuale 
prevăzut în Organigrama Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
conform Anexei nr. 1. 
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Precizăm că prin modificările 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. 
          Totodată, modificările de structură propuse vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

      Ataşăm la prezentul Raport de specialitate:  
         Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții  și a Regulamentului 
de Organizare și Funcționare  ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6: 

 Anexa nr. 1  - Organigrama; 

 Anexa nr. 2  - Statul de Funcții; 

 Anexa nr.3 - Regulamentul de Organizare si Functionare, propuse spre aprobare Consiliului 
Local Sector 6. 

În sensul celor expuse mai sus, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre în forma prezentată. 
 
 

DIRECTOR GENERAL                                                       COMPARTIMENT JURIDIC 

   CRISTIAN TUDOR                                                MARIANA CLAUDIA AMĂRĂNDUCĂI 

 

 

 

       

 CONTABIL ȘEF                                                                             ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 

STERIANA SERTU                                                                           MIHAELA CĂTĂLINA BADEA 

                                                                                                   

 


