
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6                     
S.T. 669/22.12.2020 
 

HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare  

 
 

          Având în vedere:  
 Referatul de aprobare nr. 19/22.12.2020 al Primarului Sectorului 6; 
 Raportul de specialitate nr. 1965/17.12.2020 al Serviciului Managementul 
Resurselor Umane;  
          Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
          În conformitate cu prevederile:  
          - art. 5 lit. hh), art. 370, art. 382 lit. a) și lit. b), art. 391, art. 405, art. 407,           
art. 408, art. 409, art. 512, art. 518, art. 519 și art. 539 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 la art. 129  alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c),                
art. 139 alin. (1), 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. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului  6, conform Organigramei (Anexa nr. 1), Statului de Funcţii (Anexa nr. 2) și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare (Anexa nr. 3), care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici ale 
căror posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legale 
prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare se vor aplica până la data de 01.03.2021, în acest sens 
reorganizarea va produce efecte depline după această dată.  

 (2) În vederea respectării drepturilor personalului de natură contractuală, ale căror 
posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legale 
prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare se vor aplica până la data prevăzută la art. 2 alin. (1). 
  
 
 
  



 
 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții 
contrare se abrogă. 
 Art. 4. (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,                                    AVIZEZĂ 
                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)                         

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

                   
 
Nr.:                                                            Demirel Spiridon 
Data:                                                                                                                       
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar 

Nr. 19/22.12.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
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 aparatului de specialitate. Totodată urmăresc încadrarea într-un mod economic 

și eficient a cheltuielilor aferente posturilor aprobate în proiectul bugetului consolidat de venituri și 

cheltuieli ce urmează a fi propus pentru anul 2021 la nivelul subdiviziunii administrativ – teritoriale  

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 și completările ulterioare, Consiliul Local aprobă, la 

propunerea Primarului, în condițiile legii, înființarea, organizarea, organigrama, statul de funcții, 

numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor publice de interes 

local. 

 Prezenta propunere de reorganizare a compartimentelor funcționale ale aparatului de 

specialitate se bazează pe principiile de guvernanță responsivă iar structura de personal este construită 

astfel încât să răspundă cerințelor de eficiență și eficacitate specifice unei autorități publice locale 

moderne.  

 Departamentele esențiale desfășurării activității, respectiv cele care vor asigura 

implementarea programului strategic propus, se vor constitui în structuri funcționale de nivel superior - 

direcții generale.  

 Departamentele suport, care vor asigura consilierea economică, juridică și cea aferentă bunei 

gestionări a resurselor umane, se vor stabili la nivel de direcție, serviciu sau compartiment. Pentru 

realizarea unui randament maxim, compartimentele supradimensionate, mai ales cele care privesc 

activitățile TESA se vor organiza în subordinea Secretarului General al Sectorului 6 și se vor regrupa în 

structuri ierarhice suple, flexibile și ușor de condus.  

 Prin acest algoritm, resursa umană se va aloca preponderent către departamentele funcționale 

care desfășoară activități precum: monitorizarea și administrarea serviciilor publice, amenajarea 

teritorială și urbanism și planificarea investițiilor publice. Cele 6 puncte principale ale programului pe 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar 

care l-am prezentat cetățenilor Sectorului 6 (locuire de calitate, servicii publice de calitate lângă casă, 

mobilitate și infrastructură, protecția mediului, eliminarea corupției, un mediu de afaceri curat) se vor 

reflecta în atribuțiile propuse prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.).  

 Experiențele de bună guvernare ale marilor orașe din România indică faptul că bugetul local 

trebuie să beneficieze de un aflux major de resurse financiare externe, prin accesarea fondurilor 

europene. Această sarcină va reveni structurii de specialitate nou-constituite, cu atribuții sporite în 

domeniul elaborării documentațiilor necesare accesării resurselor puse la dispoziție prin actualele 

programe operaționale și noile axe de finanțare, ce se vor deschide în exercițiul financiar european 

2021-2027.  

 În paralel, aparatul de specialitate trebuie să coordoneze activitatea în domeniul digitalizării 

serviciilor publice și să asigure un acces permanent și transparent al cetățenilor la informațiile de interes 

public. De aceea, structura IT se va stabili la nivel de direcție cu noi atribuții față de compartimentul 

funcțional de la acest moment. Direcția de Informatizare va realiza implementarea măsurilor aferente 

din strategiile informaționale de la nivel național și local în toate structurile și instituțiile subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sector 6 al Municipiului București, pentru a efectua translatarea procesului 

administrativ de la interacțiunea în cadrul ghișeelor către mediul online.  

 Totodată, vom îmbunătăți sistemul de management al documentelor și vom implementa 

proceduri de arhivare, activități care, până la acest moment, nu au fost organizate corespunzător. 

Direcția de Comunicare și Relații Publice va funcționa pe baza principiilor transparenței și accesului 

neîngrădit al cetățeanului la informații de interes public. 

 În concluzie, organigrama propusă va încerca să acopere necesarul de resurse umane pentru 

fiecare departament important al aparatului de specialitate, va asigura, în același timp, suplețe în 

funcționarea autorității locale a Sectorului 6 și va spori gradul de flexibilitate în luarea deciziilor și în 

gestionarea circuitului de documente. 

 Pentru aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 

6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6. 

 

PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU  
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

Nr.1965 /17.12.2020 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare  

            

 

În conformitate cu prevederile: 
           - art. 5 lit. ”hh”, art. 370, art.382 lit.a) și lit.b), art.391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art. 512, art. 
518, art. 519 și art. 539 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. 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. 
  
 Prezenta propunere de reorganizare a compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate 
se bazează pe principiile de guvernanță responsivă iar structura de personal este construită astfel încât să 
răspundă cerințelor de eficiență și eficacitate specifice unei autorități publice locale moderne.  
 Departamentele esențiale desfășurării activității, respectiv cele care vor asigura implementarea 
programului strategic propus, se vor constitui în structuri funcționale de nivel superior - direcții generale.  
 Departamentele suport, care vor asigura consilierea economică, juridică și cea aferentă bunei 
gestionări a resurselor umane, se vor stabili la nivel de direcție, serviciu sau compartiment. Pentru realizarea 
unui randament maxim, compartimentele supradimensionate, mai ales cele care privesc activitățile TESA se 
vor organiza în subordinea Secretarului General al Sectorului 6 și se vor regrupa în structuri ierarhice suple, 
flexibile și ușor de condus.  
 Prin acest algoritm, resursa umană se va aloca preponderent către departamentele funcționale care 
desfășoară activități precum: monitorizarea și administrarea serviciilor publice, amenajarea teritorială și 
urbanism și planificarea investițiilor publice.  
 Este necesar ca aparatul de specialitate al primarului să sporească activitatea în domeniul 
digitalizării serviciilor publice și să asigure un acces permanent și transparent al cetățenilor la informațiile de 
interes public. De aceea, structura IT se va stabili la nivel de direcție cu noi atribuții față de compartimentul 
funcțional la acest moment. În paralel, departamentul de comunicare se va asigura că interacțiunea între 
cetățean și administrație va fi simplificată și optimizată. 
 În același timp, experiențele de bună guvernare ale marilor orașe din România indică faptul că 
bugetul local trebuie să beneficieze de un aflux major de resurse financiare externe, prin accesarea fondurilor 
europene. Această sarcină va reveni structurii de specialitate nou constituită, cu atribuții sporite în domeniul 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

elaborării documentaților necesare accesării resurselor puse la dispoziție prin actualele programe 
operaționale și noile axe de finanțare ce se vor deschide.  
 Astfel, organigrama propusă va încerca să acopere necesarul de resurse umane pentru fiecare 
departament important al aparatului de specialitate al primarului, va asigura în același același timp, suplețe 
în funcționarea autorității locale a Sectorului 6 și va spori gradul de flexibilitate în luarea deciziilor și 
gestionarea circuitul de documente. 
 În continuare sunt prezentate pe larg modificările cu privire la Organigramă, Stat de Funcții și 
Regulament de Organizare și Funcționare. 
 
 
În subordinea directă a Primarului Sectorului 6 vor funcţiona următoarele compartimente: 

 
 Compartimentul Audit Public Intern se reorganizează astfel: 

Acesta are în structură actuală  3 posturi ocupate: 
 2 posturi auditor clasa I, grad profesional superior  
 1 post auditor clasa I, grad profesional asistent  

Structura propusă cuprinde 2 posturi: 
 1 post auditor clasa I, grad profesional superior  
 1 post auditor clasa I, grad profesional asistent 

Funcționarilor publici care ocupă cele 2 posturi de auditor clasa I, grad profesional superior, li se vor aplica 
prevederile art. 518 alin. (3) și alin. (4)  din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarului public care ocupă postul de auditor clasa I, grad profesional asistent, i se vor aplica prevederile 
art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019.  
 

 Compartimentul Activități Speciale se reorganizează astfel: 
Se modifică subordonarea de la Directorul General al  Direcției Generale Corp Control Primar și 
Administrație Publică în subordinea Primarului.   
Acest compartiment are în structură actuală 5 posturi ocupate: 

 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior 
 1 post consilier juridic clasa I, grad profesional superior  
 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent  

Structura propusă se va redimensiona la 3 posturi, astfel: 
 1 post consilier juridic clasa I, grad profesional superior 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior  

Funcționarilor publici care ocupă cele 3 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior, li se vor aplica 
prevederile art. 518 alin. (3) și alin. (4)  din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarului public care ocupă postul de consilier clasa I, grad profesional asistent i se vor aplica 
prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) și alin. (9) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarului public care ocupă postul de consilier juridic clasa I, grad profesional superior i se vor aplica 
prevederile 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
 

 Cabinet Primar are în structură 6 posturi de natură contractuală și nu se modifică. 
 

 Serviciul Corp Control Primar se reorganizează la nivel de Compartiment Corp Control, 
astfel: 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

Se modifică subordonarea de la Directorul General al  Direcției Generale Corp Control Primar și 
Administrație Publică în subordinea Primarului.   
Structura actuală: 
Serviciul Corp Control Primar are în structură actuală 1 + 7 posturi din care 1 post vacant, astfel: 

 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II 
 4 posturi ocupate de  consilier clasa I, grad profesional asistent; 
 1 post vacant de consilier clasa I, grad profesional asistent  
 1 post ocupat de referent  clasa III, grad profesional superior  
 1 post ocupat de  consilier clasa I, grad profesional debutant; 

Structura propusă: 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior; 

Functionarului public de conducere i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (8) din OUG 
nr. 57/2019; 
Funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Corp Control li se vor aplica prevederile art. 519 
alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) și alin.(9) din OUG nr. 57/2019, iar postul vacant se desființează. 

 
 Se desființează Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică și postul 

vacant de director general. 
Structură actuală: 

 Serviciul Corp Control Primar reorganizat așa cum este descris mai sus; 
 Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale se reorganizează  astfel: 

Se modifică subordonarea de la Directorul General al Direcției Generale Corp Control Primar și 
Administrație Publică în subordinea Direcției Administrație Publică și Resurse Umane și se reorganizează 
așa cum vom descrie ulterior.   

 Compartiment Activități Speciale, așa cum este descris mai sus. 
 Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public cu o structură de 1+6 posturi ocupate se 

desființează deoarece activitatea acestuia nu se mai regăsește în ROF. 
Funcționarului public de conducere i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (8) din OUG 
nr. 57/2019; 
Funcționarilor publici de execuție din cadrul Biroului Monitorizare și Control Domeniu Public li se vor 
aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) și alin.(9) din OUG nr. 57/2019.  

 
 Direcția Gospodărie Locală care subordonează următoarele structuri : 
 Serviciul  Îndrumare și Control Asociații de Proprietari; 
 Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar, Fitosanitar are 

structura actuală  de 1+7 posturi din care 1 post este vacant. 
Structura propusă: 

 Se înființează Direcția Generală Servicii Publice Locale  cu un post vacant de director 
general prin preluarea activității Direcției  Gospodărie Locală. Direcția Generală Servicii Publice 
Locale  va avea în subordine: 
 Direcția de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale, structură rezultată din 

reorganizarea Direcției Gospodărie Locală și va subordona următoarele: 
 Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și Sanitar Veterinar, Fitosanitar este 

compus din 1+7 și se redimensionează la 1+8 posturi asfel: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II 
 3 posturi ocupate de  consilier clasa I, grad profesional superior 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

 3 posturi ocupate de  inspector clasa I, grad profesional superior 
 2 posturi vacante de consilier clasa I, grad profesional superior. 

Funcționarilor publici de conducere și execuție din cadrul Serviciului Control Activități Publice Gospodărești 
și Sanitar Veterinar, Fitosanitar li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 

 Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari cu o structură de 1+8 posturi ocupate, 
la care nu au intervenit modificări. 
Funcționarilor publici de conducere și execuție din cadrul Serviciului Îndrumare și Control Asociații de 
Proprietari li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 

 Compartiment Monitorizarea Activității Serviciilor  Publice, nou înființat, cu un număr de 9 
funcții publice de execuție vacante, conform statului de funcții; 
Directorul executiv al noii Direcții de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale va fi 
numit în baza prevederilor 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, deoarece atribuțiile aferente acestei 
funcții se vor modifica mai puțin de 50%. 

 
 Direcția Generală Arhitect Șef se va reorganiza  și se va redenumi în Direcția Generală 

Arhitect Șef și Planificare Teritorială, care subordonează următorele structuri: 
 Serviciul Autorizații în Construcții cu o structură de 1+7 (din care 1 post vacant), la care nu au 

intervenit modificări. 
 Funcționarilor publici de conducere și execuție din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții li 
se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 

      Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice cu o structură de 1+10 posturi 
ocupate, rămâne în același număr de posturi și este condus de un Sef serviciu, căruia i se aplică prevederile 
art. 518 alin.(5) coroborat cu prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (8) în vederea respectării 
standardului ocupațional prevăzut de Legea nr. 50/1991.  
 În subordinea Șefului Serviciului Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice este 
organizat Compartimentul Activități de Reclamă și Publicitate, cu o structură de 2 posturi ocupate, la care 
nu intervin modificări. 
 Funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, 
Studii Urbanistice și Compartimentului Activități de Reclamă și Publicitate li se vor aplica prevederile 
art. 518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 
 

 Direcția Tehnică, cu un post ocupat de director executiv se reorganizează astfel: 
Structura actuală: 

 Serviciul Cadastru, Fond Funciar compus din 1+9 posturi, din care funcția publică de 
conducere și o funcție publică de execuție sunt vacante. 

 Compartiment Patrimoniu și Registru Agricol compus din 3 posturi, din care 1 post vacant. 
 Compartiment Analiză și Aviz de Conformitate compus din 4 posturi, din care 1 post vacant. 

Structura propusă: 
 Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu, redenumit și rezultat din reorganizarea activității 

Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol, prin preluarea 
activității de gestionare a patrimoniului, va avea o structură de 1+11, astfel: 

 1 post de conducere vacant de sef serviciu gradul II 
 3 posturi ocupate de  consilier clasa I, grad profesional superior 
 1 post vacant de inspector clasa I, grad profesional superior 
 1 post ocupat de consilier- juridic clasa I, grad profesional superior 
 1 post temporar vacant de  consilier clasa I, grad profesional principal 
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 2 posturi ocupate de  consilier clasa I, grad profesional asistent 
 1 post ocupat de referent  clasa III, grad profesional superior 
 1 post ocupat de inspector clasa I, grad profesional superior, provenit din structura 

Compartimentului Patrimoniu și Registru Agricol, cu atribuții aferente activității de gestionare a 
patrimoniului ; 

 1 post vacant de inspector clasa I, grad profesional superior. 
Funcționarii publici de execuție vor fi numiți în cadrul noului Serviciului Cadastru, Fond Funciar și 
Patrimoniu prin aplicarea prevederilor art. 518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 deoarece atribuțiile 
aferente acestora se vor modifica mai puțin de 50%. 

 Compartimentul Registru Agricol, astfel reorganizat, se va subordona Secretarului General al 
Sectorului 6 și structura acestuia va fi descrisă ulterior. 

 Compartiment Analiză și Aviz de Conformitate la care nu au intervenit modificări. 
Funcționarii publici de execuție vor fi numiți în cadrul acestui compartiment prin aplicarea prevederilor art. 
518 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019. 
 Directorul executiv al  Direcției Tehnice va fi numit în baza prevederilor 518 alin. (1) și (2) din 
OUG nr. 57/2019 deoarece atribuțiile aferente acestei funcții se vor modifica mai puțin de 50%. 
Funcționarul public de conducere al Direcției Generale Arhitect Șef și Planificare Teritorială, respectiv 
arhitectul șef, va fi numit în baza prevederilor 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 deoarece atribuțiile 
aferente se vor modifica mai puțin de 50%. 
 

 Direcția Generală Investiții se va reorganiza  și se va redenumi Direcția Generală Investiții 
Publice, condusă de 1 director general și 1 director general adjunct (posturi ocupate) astfel: 
 Structură actuală: 

 Serviciul Achiziții Publice compus din 1+9 funcții publice ocupate. 
 Serviciul Derulare Contracte  compus din 1+7 posturi,din care 1 funcție publică de execuție 

vacantă. Acesta cuprinde și Compartimentul Reabilitare / Proiectare cu 3 posturi ocupate. 
 Serviciul Managementul Proiectelor compus din 1+8 posturi ocupate.  
Structură propusă: 

 Se înființează Serviciul de Planificare a Investițiilor, în directa subordonarea a directorului 
general, cu o structură de 1+11 posturi vacante. 

 Se inființează Direcția de Investiții și Achiziții Publice, cu o funcție publică de conducere de 
director executiv vacantă care va subordona: 

 Serviciul Achiziții Publice, care își păstrează atribuțiile și numărul de posturi alocat. 
 Serviciul Monitorizare Contracte rezultat în urma redenumirii Serviciul Derulare Contracte, cu 

un număr de 1+7 posturi ocupate. 
Funcționarul public de conducere și funcționarii publici de execuție ai Serviciului Monitorizare Contracte 
vor fi numiți în baza prevederilor 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 deoarece atribuțiile aferente se vor 
modifica mai puțin de 50%. 

 Compartimentul Reabilitare/Proiectare cu 3 posturi ocupate se va subordona direct 
directorului executiv al Direcției de Investiții și Achiziții Publice.  
Funcționarii publici de execuție din cadrul acestei structuri vor fi numiți în baza prevederilor 518 alin. (1) și 
(2) din OUG nr. 57/2019. 

 Serviciul Managementul Proiectelor, care funcționează în prezent în subordinea directorului 
general și a directorului general adjunct al Direcției Generale Investiții, cu 1+8 posturi ocupate se 
reorganizează în Compartimentul Managementul Proiectelor și se va subordona directorului executiv al 
Direcției Fonduri Europene, așa cum vom prezenta în continuare. 
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Directorului General al Direcției Generale Investiții Publice, i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și 
(2) din OUG nr. 57/2019. 
Directorului General Adjunct al Direcției Generale Investiții Publice, i se aplică prevederile art. 518 alin.(5) 
coroborat cu prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (8) din OUG nr. 57/2019. 
 

 Se înființează Direcția Fonduri Europene, cu o funcție publică de conducere de director executiv 
vacantă care va subordona: 

 Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finanțare, nou înființat, cu o structură de 1+9 funcții 
publice vacante, conform statului de funcții. Dintre acestea, 2 posturi se stabilesc ca funcții publice specifice 
cu statut special de manager public, clasa I  grad profesional superior, în condițiile prevăzute de art. 18 și 
art.30 din OUG nr. 92/2008 cu modificările și completările ulterioare. 

 Compartimentul Managementul Proiectelor, structură rezultată din reorganizarea Serviciului 
Managementul Proiectelor redimensionată la 6 posturi de execuție, astfel: 

 4 posturi  ocupate de consilier clasa I, grad profesional superior 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional asistent  

Funcționarilor publici care ocupă cele 5 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior și 1 post de 
expert clasa I, grad profesional superior, li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și alin. (4)  din OUG nr. 
57/2019. 
Funcționarilor publici care ocupă posturile de consilier clasa I, grad profesional asistent, li se vor aplica 
prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
Functionarului public de conducere al Serviciului Managementul Proiectelor i se vor aplica prevederile 
art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) -alin.(8) din OUG nr. 67/2019. 
 
În subordinea Viceprimarului 1 al Sectorului 6 vor funcţiona următoarele compartimente: 

 Serviciul Activități Comerciale care se reorganizează la nivel de Compartiment Activități 
Comerciale, astfel: 
Se modifică subordonarea din subordinea Primarului în subordinea Viceprimarului 1.   
Structura actuală: 

Serviciul Activități Comerciale este compus din 1 + 7 posturi ocupate: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II 
 3 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de referent, clasa III, grad profesional superior  

Structura propusă cuprinde 2 posturi: 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de referent, clasa III, grad profesional superior; 

Functionarului public de conducere, i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(8) din 
OUG nr.57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție numiți în funcții publice de clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Activități Comerciale li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție numiți în funcții publice de clasa I, grad profesional principal în cadrul 
Serviciului Activități Comerciale li se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) alin.(9) 
din OUG nr. 57/2019. 
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Funcționarului public care ocupă postul de consilier referent, clasa III, grad profesional superior i se vor 
aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 

 Compartiment Relații cu Minoritățile Etnice: 
Se modifică subordonarea de la Directorul General al  Direcției Generale Comunicare și Relații Publice în 
subordinea Viceprimarului 1.   
Acest compartiment are în structură actuală 3 posturi ocupate: 

 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal.  

Structura propusă se va redimensiona la  2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior, cărora li se 
vor aplica prevederile 518 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019. 
Funcționarului public care ocupă postul de consilier clasa I, grad profesional principal, i se vor aplica 
prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) și alin.(9) din OUG nr. 57/2019. 
 
În subordinea Viceprimarului 2 al Sectorului 6 va funcţiona următorul compartiment: 
 

 Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative care se reorganizează la nivel de 
Compartiment Reglementare și Repartizare Spații Locative: 
Se modifică subordonarea din subordinea Primarului în subordinea Viceprimarului 2.   
Structura actuală: 

Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative compus din 1 + 7 posturi ocupate: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II 
 4 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupate de consilier, clasa I, grad profesional principal 
 2 posturi ocupate de referent, clasa III, grad profesional superior; 

Structura propusă se va redimensiona la 3 posturi: 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de referent, clasa III, grad profesional superior; 

Functionarului public de conducere i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(8) din 
OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție, li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 
 
În subordinea Secretarului General al Sectorului 6 vor funcţiona următoarele compartimente: 
 

 Se inființează Direcția de Informatizare a Serviciilor Publice, cu o funcție publică de conducere 
de director executiv vacantă, care va subordona: 

 Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT departament nou înființat, care va cuprinde 1+10 funcții 
publice vacante, conform statului de funcții.  
Acesta va avea atribuții în realizarea activităților în conformitate cu strategiile din domeniul societății 
informaționale, în special în digitalizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de subdiviziunea 
administrativ- teritorială Sectorul 6 al Municipiului București. 

Având în vedere prevederile art.370 alin.(2) lit.f) din OUG nr. 57/2019, precum și atribuțiile Serviciului 
Online și Sisteme Informatice stabilite prin ROF, se constată că încadrarea activităților desfășurate de  această 
structură, respectiv monitorizarea și întreținerea echipamentelor informatice, comunicarea documentelor 
online și postarea materialelor informatice pe site-ul Primăriei nu se încadrează în prerogativele de putere 
publică. În consecință,  se desființează Serviciul Online și Sisteme Informatice în prezent subordonat 
directorului general al Direcției Generale Comunicare și Relații Publice și se infiintează, 
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 Compartimentul Suport  IT cu 5 posturi de natură contractuală, conform statului de funcții. 
Funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Online și Sisteme Informatice li se vor aplica 
prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) și alin.(9) din OUG nr. 57/2019. 
Funcția publică de conducere vacantă din cadrul  Serviciului Online și Sisteme se desființează. 
 

 Direcția Generală Comunicare și Relații Publice se va reorganiza la nivel de direcție, respectiv 
Direcția Comunicare Publică, cu un director executiv – post vacant, astfel: 
Structură actuală: 
Direcția Generală Comunicare și Relații Publice, cu un post de director general gradul II vacant. 

 Serviciul Relații cu Mass Media, Societatea Civilă și Protocol Evenimente, cu o structură de 
1+7 funcții publice, dintre care 2 posturi sunt vacante. 

 Serviciul Biroul Unic, compus din 1+18 posturi, structură în subordinea căreia regăsim  
Compartimentul Relații Publice în Teritoriu, cu 3 posturi ocupate; 

 Serviciul Online și Sisteme Informatice așa cum este descris mai sus; 
 Compartiment Relații cu Minoritățile Etnice, organizat așa cum este descris mai sus. 

Structură propusă: 
 Serviciul Relații cu Presa și Transparență, provenit din reorganizarea activității Serviciului 

Relații cu Mass Media, Societatea Civilă și Protocol Evenimente, compus din 1+7 funcții publice: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 3 posturi ocupate de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier clasa I, grad profesional principal; 
 1 post vacant de consilier clasa I, grad profesional asistent,; 
 1 post ocupat de referent de specilitate, clasa II, grad profesional superior; 
 1 post vacant de referent clasa III, grad profesional superior. 

Funcționarilor publici de conducere și execuție din cadrul acestui serviciu li se vor aplica prevederile art. 518 
alin. (1) și (2) din OUG 57/2019 deoarece atribuțiile aferente se vor modifica mai puțin de 50%. 

 Serviciul Biroul Unic va fi compus din 1+14, astfel: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 11 posturi consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent; 
 1 post de referent clasa III, grad profesional superior; 
 1 post contractual de inspector de specilitate, gradul II; 

Functionarului public de conducere i se vor aplica prevederile art. art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019. 
Funcționarilor publici care ocupă posturile de consilier clasa I, grad profesional asistent, și referent clasa III, 
grad profesional superior, li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție care ocupă posturile de consilier și inspector, clasa I, grad profesional 
superior li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție numiți în funcții publice de clasa I, grad profesional debutant li se vor 
aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) și alin. (4)-(7) alin.(9) din OUG nr. 57/2019, având în vedere faptul 
că acestea vor fi desființate. 
 

 Compartimentul Relații Publice în Teritoriu se desființeză și va fi inființat în subordinea 
șefului serviciului Birou Unic, Compartimentul Management Documente și Arhivă care cuprinde 3 
posturi.  
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În cadrul Compartimentului Management Documente și Arhivă,  se vor numi funcționarii publici de 
execuție din cadrul Biroului Unic, carora nu li se modifică atribuțiile cu mai mult de 50%, în următoarele 
posturi: 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de referent clasa III, grad profesional superior. 

Funcționarilor publici de execuție din Compartimentul Managment Documente și Arhivă, li se vor aplica 
prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție din Compartimentul Relații Publice în Teritoriu, li se vor aplica prevederile 
art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 

 Se înființează Direcția Administrație Publică și Resurse Umane cu un post de director executiv, 
post vacant. 
În cadrul acestei direcții se organizează următoarele departamente: 

 Serviciul Managementul Resurselor Umane, compus din 1+8 posturi, care se reorganizează 
sub denumirea Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei, cu  1+7 posturi. 
Structură actuală: 

 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 2 posturi ocupate de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de inspector clasa I, grad profesional superior; 
 2 posturi vacante de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

Structură propusă: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 
 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

Functionarului public de conducere i se vor aplica prevederile art.  518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici care ocupă posturile de consilier juridic clasa I, grad profesional principal, consilier 
clasa I, grad profesional principal și consilier clasa I, grad profesional asistent li se vor aplica prevederile art. 
518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție care ocupă posturile de consilier și inspector, clasa I, grad profesional 
superior li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 

 Biroul Asistență Tehnică a Conslilului Local, compus din 1+5 posturi ocupate, căruia nu i se 
modifică structura. 
Funcționarilor publici de conducere și execuție li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG 
nr. 57/2019. 

 Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale funcționează în prezent în subordinea 
directorului general al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică cu o structură de 1+7 
și se va reorganiza la nivel de Compartiment Administrație Publică și Activități Electorale, cu 6 posturi.  

Structură actuală: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 2 posturi ocupate de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent; 
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 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post vacant de referent, clasa III, grad profesional superior; 

Structură propusă: 
 2 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent; 
 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

Se desființează funcția publică de conducere, ocupată, de șef serviciu și funcția publică de execuție vacantă 
de referent, clasa III, grad profesional superior. 
Functionarului public de conducere i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(8) din 
OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici de execuție li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
 

 Direcția Generală Economică se va reorganiza la nivel de direcție, respectiv Direcția 
Economică, cu un director executiv – post ocupat și 1  director executiv adjunct – post vacant, astfel: 
Structura direcției actuală: 

 Serviciul Economic, cu o structură de 1+16 funcții publice ocupate astfel: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 10 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 2 posturi ocupate de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de expert, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 2 posturi ocupate de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 

 
 Serviciul Logistică și Administrativ cu o structură de 1+10 posturi de natură contractuală, din 

care 1 post vacant, organizat astfel: 
 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 1 post ocupat de inspector de specialitate, grad IA; 
 1 post ocupat de inspector de specialitate, grad I; 
 2 posturi ocupate de inspector de specialitate, grad II; 
 3 posturi ocupate de referent, grad IA; 
 1 post ocupat de șofer, grad I; 
 1 post vacant de șofer, grad I; 
 1 post ocupat de muncitor, grad I. 

 
 

 
Structura direcției propusă: 

 Serviciul Economic se reorganizează și se redenumește Serviciul Financiar - Contabilitate, se va 
redimensiona la  1+14 funcții publice astfel: 

 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 11 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal; 
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 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 
Functionarilor publici de conducere de director general și șef serviciu li se vor aplica prevederile art. 518 
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 și vor fi numiți în noile funcții publice de conducere de director executiv 
și șef serviciu. 
Funcționarilor publici de execuție care ocupă posturile de consilier, inspector și expert clasa I, grad 
profesional superior li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (3) și (4) din OUG nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici care ocupă posturile de consilier clasa I, grad profesional principal și consilier clasa I, 
grad profesional asistent li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr.57/2019. 
 

 Serviciul Logistică și Administrativ se redenumește în Serviciul Logistică, Administrativ și 
Protecția Muncii și se va redimensiona la 1+7 posturi de natură contractuală, astfel: 

 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 1 post de inspector de specialitate, grad I; 
 1 post de inspector de specialitate, grad II; 
 3 posturi de referent, grad IA; 
 1 post de șofer, grad I; 
 1 post curier, grad I. 

Ocupanților posturilor de natură contractuală desființate li se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare. Postul vacant de șofer gradul I se deființează. 
Ocupantului postului de muncitor, grad I, i se va modifica CIM prin schimbarea funcției conform prevederilor 
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. 
 

 Serviciul Autoritate Tutelară își păstrează structura, atribuțiile și subordonarea directă la  
Secretarul General al Sectorului 6. 

 Serviciul Juridic și Contencios Administrativ funcționează în prezent în subordinea primarului 
și are în structură 1+7 posturi ocupate, care se vor reorganiza la nivel de compartiment sub denumirea 
Compartiment Juridic și Contencios Administrativ, în subordinea directă a Secretarului General al 
Sectorului 6. 
Structura actuală: 

 1 post de conducere ocupat de sef serviciu gradul II; 
 3 posturi ocupate de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 2 posturi ocupate de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent; 
 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 

Structura propusă: 
 3 posturi ocupate de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post ocupat de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 2 posturi ocupate de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent; 

Funcția publică de conducere ocupată de șef serviciu se desființează, iar funcționarului public de conducere  
i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(8) din O.U.G. nr. 57/2019. 
Funcția publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior se desființează, iar 
funcționarului public de execuție,  i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(7) și alin. 
(9) din O.U.G. nr. 57/2019. 
Funcționarilor publici care ocupă posturile de consilier juridic  clasa I, grad profesional superior, principal și 
asistent, li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
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 Se înființează Compartimentul Registru Agricol în subordinea directă a Secretarului General al 

Sectorului 6, prin preluarea activității de gestionare a registrului agricol de la Compartimentul Patrimoniu 
și Registru Agricol, descris mai sus și care se va redimensiona la 2 posturi: 

 1 post ocupat de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post vacant de referent clasa III, grad profesional superior. 

Funcționarului public care ocupă postul de consilier clasa I, grad profesional superior i se vor aplica 
prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019. 
 Precizăm că sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea numărului de 
funcţii publice de conducere în procent de 12% din numărul total de posturi, potrivit art. 391 alin. (1) și alin. 
(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi normei 
de structură potrivit art. 391 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019. 
 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 Statul de Funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului 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 execuție, din care: 

 198 funcții publice de execuţie; 

 22 funcții 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   
 
 


