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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

                                                                                                       
Potrivit H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, Direcția 
Generală de Poliție Locală Sector 6 are în structura de funcții actuală un număr de 412 posturi, din care 368 
de posturi ocupate și 44 de posturi vacante. 

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, prin adresa nr. A16138/2021, înregistrată la 
Registratura generală a Primăriei Sectorului 6 sub nr. 27103/2021, a transmis Nota de fundamentare, Statul 
de funcții și Organigrama pentru întocmirea Raportului de specialitate de către Direcția Administrație 
Publică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul  de hotărâre  
privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 

 

Prin Nota de fundamentare se stabilesc 15 posturi vacante propuse a fi desființate, după cum 
urmează: 
 3 posturi vacante din  cadrul Serviciului 1 Ordine Publică Pază și Proximite - Direcția Ordine Publică 

astfel: 
 1 post vacant de polițist local,  clasa I, grad profesional principal; 
 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior. 

Serviciul 1 Ordine Publică Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică va cuprinde un număr de 
45 de posturi  (1 post de conducere de șef serviciu și 44 de posturi de execuție).  

 

 1 post vacant din  cadrul Serviciului 3 Ordine Publică Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică 
astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional superior. 
Serviciul 3 Ordine Publică Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică va cuprinde un număr de 40 de 

posturi (1 post de conducere de șef serviciu și 39 de posturi de execuție ). 
  

 1 post vacant din  cadrul Serviciului 4 Ordine Publică Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică 
astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional superior. 

Serviciul 4 Ordine Publică Pază și Proximitate - Direcția Ordine Publică va cuprinde un număr de 40 de 
posturi (1 post de conducere de șef serviciu și 39 de posturi de execuție).  

 

 4 posturi vacante din  cadrul Serviciului Circulație - Direcția Ordine Publică, astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional asistent; 
 3 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional superior. 
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Serviciului Circulație -Direcției Ordine Publică va cuprinde un număr de 21 de posturi (1 post de conducere 
de șef serviciu și 20 de posturi de execuție).  
 

 2 posturi din  cadrul Biroului Evidența Persoanelor și Contravenții - Direcția Ordine Publică, astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional principal; 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional asistent. 

Biroului Evidența Persoanelor și Contravenții - Direcției Ordine Publică va cuprinde un număr de 8 de 
posturi (1 post de conducere de șef birou și 7 de posturi de execuție).  
 

 2 posturi din  cadrul Serviciului Protecția Mediului - Direcția Inspecție, astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional asistent. 

Serviciului Protecția Mediului - Direcția Inspecție va cuprinde un număr de 21 de posturi (1 post de 
conducere de șef birou și 20 de posturi de execuție).  
 

 2 posturi din  cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal - Direcția Inspecție, astfel: 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post vacant de polițist local, clasa I, grad profesional principal. 

Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal - Direcția Inspecție va cuprinde un număr de 15 de 
posturi (1 post de conducere de șef birou și 14 de posturi de execuție). 
  

Având în vedere cele prezentate, Direcția Administrație Publică și Resurse Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului sectorului 6, constată că: 
 

- numărul de posturi rezultat în urma desființării celor 15 posturi vacante se încadrează în numărul 
maxim de posturi determinat la nivelul subunității administrativ - teritoriale Sector 6, pentru anul 2021, 
potrivit punctului 3 din  Anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare, conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 8779/2021, 
înregistrată la Registratura generală a Primăriei Sectorului 6 sub nr. 15053/2021, respectiv 397 posturi; 
  - nu este afectată norma de structură aferentă direcțiilor, serviciilor și birourilor, respectându-se 
astfel norma prevăzută de art. 391 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
  - sunt respectate prevederile art. 391 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la încadrarea numărului de funcții publice de conducere în procentul de 
12% din numărul total de posturi, respectiv 30 de funcții publice de conducere din totalul de 397 de posturi. 
 Precizăm că, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 i-au fost alocate prin Hotărârile 
anterioare ale Cosiliului Local al Sectorului 6, 15 posturi  aferente punctului 1 din  Anexa la               
O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
 Potrivit art. 5 lit. ff) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, organigrama 
unei instituții/autorități publice este definită ca: “structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, 

prin care se sistematizează şi se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la 

nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile 

ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum şi raporturile de colaborare.”  



 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Prin H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, organigrama 
cuprinde facultativ și caseta cu numărul total de posturi alocat. 
 Dat fiind faptul că nu intervin modificări la nivelul compartimentelor funcționale ale organigramei, 
prin desființarea celor 15 posturi, se impune eliminarea casetei facultative care cuprinde numărul total de 
posturi înscris în organigrama aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr. 304/2019. 

 
În sensul celor expuse, consider ca fiind întrunite condițiile de legalitate pentru a fi supus  dezbaterii 

și aprobării de către Consiliul Local Sector 6,  proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și 
Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Dima Cecilia 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Instituția Prefectului Municipiului București, prin adresa nr. 8779/2021, înregistrată la 

Registratura generală a Primăriei Sectorului 6 sub nr. 15052/2021, a comunicat Consiliului Local al 

Sectorului 6 al Municipiului București numărul maxim de posturi determinat pentru anul 2021, potrivit 

punctelor 1-6 din Anexa Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea             

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru subunitatea administrativ - teritorială Sector 6. 

Numărul de posturi  alocat punctului 3 (Serviciul public de poliție locală, respectiv Serviciul de 

pază a obiectivelor de interes județean) este 397.  

Potrivit Statului de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, numărul 

de posturi este de 412, drept pentru care, se impune desființarea unui număr de 15 posturi, fără a afecta 

structura organizatorică a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 

În sensul celor expuse, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de 

hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției 

Generale de Poliție Locală Sector 6. 

. 

 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                              
Nr. 447/15.07.2021 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la  
H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 
 

 
      Având în vedere: 

Referatul de aprobare al Primarului Sector 6 și Raportul de specialitate al Direcției 
Administrație Publică și Resurse Umane nr. 1828/2021; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 216/2010 privind înființarea Direcției Generale de Poliție Locală 

Sector 6, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, prin reorganizarea 
Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 6, ca structură de poliție locală; 

- H.C.L. Sector 6 nr. 304/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală    
Sector 6;  

- prevederile art. 391 și art. 405 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 8779/2021, înregistrată la 
Registratura generală a Primăriei Sectorului 6 sub nr. 15053/2021 privind stabilirea 
numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul subdiviziunii                   
administrativ – teritoriale sector 6; 
 

În temeiul dispozițiilor 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 și completările ulterioare; 

 Consiliul Local Sector 6 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă  modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, în sensul eliminării casetei cu numărul total de 
posturi înscris în Organigrama Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, conform Anexei      
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 se modifică și se înlocuiește cu 
Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr.304/2019 rămân neschimbate. 
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 

prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       AVIZEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                                      din O.U.G. 57/2019 
                                                                                         Secretar General al Sectorului 6, 
 
                                                                                                        
                                                                                  Spiridon Demirel 
 
Nr.:   
Data:                                                                                          


