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HOTARARE 

privind reorganizarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 
aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

ale A.D.P.D.U. Sector 6 
 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 13175/18.06.2021 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 și avizul expres al Consiliului General al Municipiului București, conform               
H.C.G.M.B. nr.150/02.06.2021; 

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; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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. 8779/08.04.2021 emisă de Instituția Prefectului Municipiului Bucuresti cu 
privire la stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori ai Sectorului 6; 

În temeiul dispoziţiilor cuprinse de art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. f), 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 reorganizarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local Sector 6 al municipiului București. 
               (2)   Se aprobă Organigrama Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, potrivit Anexei nr. 1; 
               (3) Se aprobă Statul de funcții al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, potrivit Anexei nr. 2; 

(4) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, potrivit Anexei nr. 3; 

(5) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 2. (1) Se aprobă transferarea către Administrația Comercială Sector 6 a activităților 
specifice de administrare locuințe și întreținere, parcaje reședință și avizare amplasamente, cu 
patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele financiar – contabile și de 
evidență operativă și orice alte bunuri ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 aferente Direcției Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciului Parcaje de 
Reședință, precum și un număr de 39 de posturi; 
                (2)  Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele                      
financiar - contabile și de evidență operativă și orice alte bunuri ale Administrației Domeniului 



Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 - Direcția Administrare Locuințe și Întreținere, precum și 
ale Serviciului Parcaje Reședință, se transferă către Administrația Comercială Sector 6, pe bază 
de Protocol de predare - preluare încheiat în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la 
data adoptării și comunicării prezentei hotărâri; 
 (3) Procedurile legale aflate în derulare la nivelul Administrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6 - Direcția Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciul Parcaje 
Reședință, precum și drepturile și obligațiile contractuale neexecutate ale acestora, vor fi 
preluate și continuate de Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administrația Comercială                
Sector 6, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile. Actele îndeplinite anterior, rămân 
valabile; 
 (4) În cazul litigiilor Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană                      
Sector 6- Direcția Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciul Parcaje Reședință  aflate în 
derulare pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de faza de judecată, Consiliul Local al 
Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6, se subrogă în toate drepturile și obligațiile 
acesteia și dobândește calitatea procesuală a acesteia, în termen de maximum 60 de zile 
calendaristice de la data adoptării și comunicării prezentei hotărâri. 

   Art. 3. (1)  Personalului din cadrul structurilor de specialitate preluate de la 
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 i se aplică prevederile legislației 
în vigoare cu privire la transfer; 

  (2)   Personalului care nu se încadrează în condițiile cerute pentru ocuparea posturilor 
aferente Administrației Comerciale Sector 6, ale căror raporturi de muncă încetează, i se aplică 
dispozițiile legale în materia încetării raportului de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art. 4. (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 4/21.01.2021 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, se va modifica în 
consecință; 

 (2) Administrația Comercială Sector 6 se subrogă în drepturile și obligațiile 
Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, ca efect al prezentei hotărări, 
în ceea ce privește hotărârile Consiliului Local Sector 6 și celelalte acte normative privind 
activitățile preluate. 

 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6 și Administrația Comercială Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al  Sectorului 6. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                       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 

REFERAT DE APROBARE 

La nivelul Sectorului 6 sunt organizate și funcționează un număr de 8 instituții publice de 
interes local cu personalitate juridică care asigură 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. 

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, desființarea, organizarea, statul de funcții, 
numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor publice de interes 
local. 

În contextul evoluției factorilor socio-economici din ultimii ani, cetățenii solicită asigurarea 
serviciilor publice de calitate superioară. Astfel, este necesar a se identifica metode inovative de 
gestionare și atragere de resurse financiare, altele decât cele defalcate de la bugetul central. Pentru 
o mai bună organizare a structurilor, propunem eliminarea suprapunerilor de atribuții și realizarea 
concentrată a  activităților similare în cadrul aceleași instituții publice. 

 Pe de altă parte, 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, precum și creșterea performanțelor financiare ale instituțiilor publice de interes 
local și adaptarea acestora la specificul economiei locale a Sectorului 6. 

Pentru aceste considerente, propunem înființarea unei noi instituții publice de interes public 
în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, condusă de către 
Primar, în conformitate cu art. 154 alin. (4) din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Aceasta va avea ca obiectiv principal gestionarea în mod eficient și eficace 
a resurselor financiare obținute din activități comerciale și cvasicomerciale, pe care subdiviziunea 
administrativ-teritorială este îndreptățită să le întreprindă. 

O parte dintre activitățile pe care aceasta le va desfășura se regăsesc în prezent în cadrul 
mai multor instituții publice de interes local, iar o altă parte este necesară în gestionarea și 
atragerea de resurse financiare noi. 

Instituția nou înființată va concentra generarea de venituri prin legături între agenții 
economici și autoritatea locală, fiind datoare în a crea sinergii între politicile publice și acțiunile 
factorilor economici, în vederea generării de oportunități de care cetățenii să beneficieze. 

Aceasta va continua execuția lucrărilor de investiții, a lucrărilor de reparații și de amenajare 
a parcărilor, va administra domeniul public și privat al municipiului București din Sectorul 6, va 
administra și moderniza piețele, complexele agroalimentare, târgurile și oboarele care 
funcționează pe teritoriul Sectorului 6, va propune înființarea de noi parcări, de noi zone 
comerciale, piețe, complexe agroalimentare, târguri și alte evenimente cu specific comercial, va 
dezvolta și va moderniza toate spațiile locative aflate în administrarea Sectorului 6.  



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, CaleaPlevneinr. 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 

Pentru desfășurarea activităților mai sus menționate, fără a ne limita la acestea, se propune 
înființarea unei noi instituții publice de interes local, denumită Administrația Comercială Sector 
6, cu o structură de 96 de posturi.  

În vederea încadrării în numărul maxim de posturi, potrivit punctului 1 din anexa la O.U.G. 
nr. 63/2010, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului 
București, se realocă posturi din următoarele structuri: 

- 19 posturi din cadrul Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
respectiv, cele alocate Direcției Administrare Locuințe și Întreținere;  

- 10 posturi din cadrul Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
respectiv, cele alocate Serviciului Parcaje Reședință; 

- 10 posturi rezultate din reorganizarea activității Administrației Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6;  

- 15 posturi rezultate din reorganizarea activității Direcției Generale de Poliție Locală Sector 
6; 

- 42 posturi rezultate prin desființarea Administrației Piețelor Sector 6. 

În consecință, se procedează la reorganizarea structurilor de posturi ale Administrației 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcției Generale de Poliție Locală Sector 
6, în conformitate cu referatele de specialitate înaintate de conducerea acestora și la desființarea 
Administrației Piețelor Sector 6. 

În acest context, se va proceda la optimizarea activității Administrației Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 prin reașezarea și regruparea structurilor pe domenii de activitate 
precum spații verzi, mobilitate urbană, servicii edilitare, servicii suport. Această organizare are 
drept scop o mai bună delimitare a competențelor în cadrul unei instituții cu atribuții complexe 
precum A.D.P.D.U. Sector 6, dar și gestionarea eficace a resurselor instituționale prin intermediul 
unui nucleu managerial profesionist. 

 Ținând cont de aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectele de hotărâre privind înființarea Administrației Comerciale Sector 6 și 
desființarea Administrației Piețelor Sector 6, precum și cel privind reorganizarea activității 
Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Astfel, 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 finanțele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI  PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ  

SECTOR  6  

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Fax: 021- 314.18.26; Tel: 021- 410.25.50; 021-410.16.81 

 
                                                          COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI 13330 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea 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  

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, înregistrat la Administrația 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 cu nr. 12886/15.06.2021. 
În 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; 
 - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 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.8779/08.04.2021 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București cu privire la 

stabilirea numărului total de posturi raportat la numărul de locuitori ai Sectorului 6; 
În temeiul dispozițiilor cuprinse de art.139 alin. (1), alin.(3) lit.g), art.166 alin.(2) lit.f), art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere înființarea, organizarea și funcționarea unei noi instituții publice de interes 
local, respectiv Administrația Comercială Sector 6, care preia o parte din atribuțiile Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, se impune  modificarea structurii organizatorice.  

Pe de altă parte, cu acest prilej propunem noi măsuri privind asigurarea eficienței și eficacității 
serviciilor publice de interes local oferite cetățenilor de către A.D.P.D.U Sector 6. 

În vederea realizării obiectivelor generale ale instituției și prestării unor servicii publice de bună 
calitate, propunem următoarele modificări ale schemei organizatorice (organigramei): 



2 

 

           În acest context normativ, acțiunile administrației publice locale sunt axate pe satisfacerea 
interesului public, care implică garantarea și respectarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime 
ale cetățenilor. 

În consecință, obiectivul primar al entității publice îl reprezintă satisfacerea necesităților 
cetățenilor pe care îi deservește și realizarea bunăstării sociale, în condițiile legii. 

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 are în structura sa, conform 
ultimei avizări, un număr total de 418 posturi  contractuale, după cum urmează: 

- Posturi contractuale de conducere = 32 
- Posturi contractuale de execuție = 386 
- Total posturi contractuale = 418 
Pentru asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist și eficient, transparent și imparțial, atât 

în interesul cetățenilor cât și al autorității publice, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6, propune următoarele modificări în structura organizatorică, în domenii de interes 
pentru administrația locală și cetățenii Sectorului 6: 

 
I. Transferarea activități specifice de administrare locuințe și întreținere cu patrimoniul 

aferent și a personalului cu un număr de 19 posturi contractuale din cadrul Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 - Direcția Administrare Locuințe și 
Întreținere în noua structură Administrația Comercială Sector 6. 

 
II. Transferarea activității specifice cu patrimoniul aferent și a personalului cu un număr de 

10 posturi contractuale din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 
Urbană Sector 6 - Serviciul Parcaje Reședință în noua structură Administrația 
Comercială Sector 6. 

 
III. Transferarea activității specifice de avizare amplasamente pe domeniul public, din cadrul 

Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 - Serviciul Edilitar 
Avizare Amplasamente pe Domeniul Public în noua structură Administrația Comercială 
Sector 6. 

 
IV. Realocarea unui număr de 10 posturi contractuale vacante, rezultate din reorganizarea 

activității Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în noua 
structură Administrația Comercială Sector 6. 

V. Reorganizarea, redenumirea și subordonarea departamentelor A.D.P.D.U. Sector 6 astfel: 
 
1. În structura Secției Spații Verzi se regăsesc, conform ultimei avizări, următoarele 

departamente: Serviciul Întreținere Spații Verzi, Serviciul Defrișări, Sere și Serviciul Horticultură și 
Peisagistică. 
 Ținând cont de multitudinea și complexitatea activităților specifice și pentru un management 
performant, Secția Spații Verzi se reorganizează și redenumește în Direcția Spații Verzi.    
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              Pentru coordonarea activității specifice Direcției Spații Verzi se înființează un post de 
Director și se desființează postul de Șef de Secție. Structura se va subordona Directorului General 
Adjunct. Directorul Direcției Spații Verzi va coordona departamentele conform Organigramei propuse. 
 Departamentele din cadrul Direcției Spații Verzi, vor suporta următoarele modificări: 

 Întrucât, în cadrul Serviciului Defrișări se execută și alte lucrări de specialitate în afară de 
defrișări arbori, acesta se redenumește Serviciul Întreținere Arbori și va avea în structura sa 
Biroul Horticultură, structură nou înființată, desprinsă din Serviciul Horticultură și 
Peisagistică; 

 Serviciul Horticultură și Peisagistică se redenumește Serviciul Peisagistică și se 
reorganizează în sensul creării în subordinea acestuia a unui Compartiment Proiectare 
Peisagistică. 

 Compartimentul Sere trece din subordinea Secției Spații Verzi, în subordinea Serviciului 
Peisagistică. 
 

 2. Având în vedere dezvoltarea unor proiecte, acorduri și programe în domeniile de 
specialitate, se înființează Direcția Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte condusă de un Director.  
                      În subordinea sa, se regăsesc departamentele Secția Drumuri, Laborator Stație Mixturi, 
Biroul Tehnic, Biroul Mobilitate Urbană cu Compartimentul Semnalizare Rutieră, astfel: 

 Secția Drumuri trece din subordinea Directorului General Adjunct în subordinea 
Directorului Direcției Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte; 

 Laborator Stație Mixturi trece din subordinea Directorului General Adjunct în subordinea 
Directorului Direcției Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte; 

 Biroul Tehnic trece din subordinea Directorului General în subordinea Directorului Direcției 
Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte;  

 Biroul Mobilitate Urbană având în structura sa Compartiment Semnalizare Rutieră, trece din 
subordinea Directorului General în subordinea Directorului Direcției Mobilitate Urbană și 
Dezvoltare Proiecte. 

 

 3. Ținând cont de creșterea numărului de noi atribuții privind descongestionarea drumurilor 
publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6, asigurarea fluenței circulației în condiții de 
siguranță rutieră, protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și respectarea regulilor de circulație 
impuse prin actele normative ce privesc circulația pe drumurile publice, precum și de desprinderea 
unor atribuții ale Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public și reorganizarea 
acestora în cadrul Administrației Comerciale Sector 6, propunem redenumirea acestuia în Serviciul 
Edilitar și Ridicări Auto având în structură sa – Biroul Ridicări Auto și Compartimentul Edilitar. 

 
În ceea ce privește structurile și posturile aferente care se vor organiza în Administrația 

Comercială Sector 6, precizăm faptul că acestea se vor desființa din cadrul Administrației Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și vor fi preluate în cadrul noii instituții astfel: 

 19 posturi din cadrul Direcției Administrare Locuințe și Întreținere;  
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 10 posturi din cadrul Serviciului Parcaje Reședință; 

 10 posturi vacante, rezultate din reorganizarea activității Administrației Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 

 
Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară, actele financiar - contabile și de 

evidență operativă și orice alte bunuri ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6 aferente Direcției Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciului Parcaje Reședință, se 
transferă către Administrația Comercială Sector 6, pe bază de Protocol de predare - preluare încheiat în 
termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data adoptării și comunicării Hotărârilor Consiliului 
Local Sector 6. 

 
Procedurile legale aflate în derulare la nivelul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6 aferente Direcției Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciului Parcaje 
Reședință, precum și drepturile și obligațiile contractuale neexecutate ale acestora, vor fi preluate și 
continuate de Consiliul Local al Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6, care se subrogă 
în toate drepturile și obligațiile ADPDU Sector 6. Actele îndeplinite anterior, rămân valabile. 

 
În cazul litigiilor Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 aferente 

Direcției Administrare Locuințe și Întreținere și Serviciului Parcaje Reședință aflate în derulare pe 
rolul instanțelor de judecată, indiferent de faza de judecată, Consiliul Local al Sectorului 6 prin 
Administrația Comercială Sector 6, se subrogă în toate drepturile și obligațiile acesteia și dobândește 
calitatea procesuală a acesteia, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data adoptării și 
comunicării hotărârilor. 

 
Personalului din cadrul structurilor de specialitate preluate de către Administrația Comercială 

Sector 6 i se aplică prevederile legislației în vigoare cu privire la transfer. 
 
Modificările raporturilor de muncă ale personalului reorganizat în structurile Administrației 

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Noua Organigramă și Statul de Funcții al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6, pe care vi le propunem spre dezbatere și aprobare, vor cuprinde următoarele posturi: 

 Nr. posturi contractuale de conducere =34 

 Nr. posturi contractuale de execuție =345 

 Total posturi contractuale = 379 
 
Statul de Funcții, propus prin Anexa nr. 2, cuprinde numărul total de posturi contractuale 

prevăzut în Organigrama Administrației Domeniului Public și 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 București. 

 
Atașăm 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 și Funcționare, propuse spre aprobare Consiliului 
Local Sector 6. 

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