
                                     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 617/03.11.2021  
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/2021 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale  
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 

 
      Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 nr. A27202/02.11.2021 și Raportul de specialitate al 
Direcției Administrație Publică și Resurse Umane nr. ............... , din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 

- Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. ....... și ........nr.......... ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

     În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

poliției locale; 
- art. 408, art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6; 
-  art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f),  art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din                       

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Local al Sectorului 6 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/2021 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 2. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt 

afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legale prevăzute de art. 518 și art. 519 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica 
până la data de 15.02.2022, inclusiv.” 

Art. II. Procedurile legale de punere în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                
nr. 167/2021, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, continuă să își producă 
efectele.  

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/2021 privind 
aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 

Generale de Poliție Locală Sector 6 rămân neschimbate. 
Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Poliţie 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. 
Art. V. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 

prevăzut de lege. 
 
 

INIȚIATOR PROIECT,                             AVIZEAZĂ 
           PRIMAR,                                                               pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
    CIPRIAN CIUCU                                                                             din O.U.G. nr. 57/2019 
             Secretarul general al Sectorului 6,   
                                                                                                                 Demirel Spiridon                   

                                          

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2975/03.11.2021 al Direcției Administrație 
Publică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, prin 
care se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală 

Sector 6. 
 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6 a intrat în vigoare la data de 15.09.2021, iar termenul pentru 
aplicarea procedurilor prevăzute la art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut la art. 2 al H.C.L. Sector 6     
nr. 167/09.09.2021, este de 75 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.  

 În contextul situației epidemiologice actuale la nivelul Municipiului București, 
determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, s-au înăsprit măsurile restrictive, cu scopul 
prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID19.  

 Pentru aplicarea procedurilor legale prevăzute de art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse la art. 2 din            
H.C.L. Sector 6  nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, 
examenele prevăzute de această etapă sunt în desfășurare și necesită o perioadă mai mare de 
timp pentru parcurgerea tuturor etapelor de către funcționarii publici ale căror posturi sunt 
afectate de aprobarea noii structuri organizatorice. 

 În acest sens, pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror 
posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice prin H.C.L. Sector 6                   
nr. 167/09.09.2021, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 518 și art.519 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este 
necesară prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021, până 
la data de 15.02.2022, inclusiv. 

 În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f),  art. 196 alin. (1) 
lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru 
modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de 
Poliție Locală Sector 6. 
 
 

   
PRIMAR 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 6  

nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții,  

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale  

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 

 
 
 
 

La data de 15.09.2021 a intrat în vigoare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 
167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6. 

Termenul prevăzut la art. 2 al H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021, pentru aplicarea 
procedurilor prevăzute la art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, este de 75 de zile de la data intrării în vigoare a 
hotărârii mai sus menționate. Aceste proceduri se află în derulare la acest moment. 

În contextul situației epidemiologice actuale la nivelul Municipiului București, determinată 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și creșterii exponențiale a cazurilor de infectare cu 
virusul SARS-CoV-2 care generează un nivel ridicat de risc din perspectiva răspândirii acestuia, 
s-au înăsprit măsurile restrictive, cu scopul prevenirii și combaterii efectelor acestei pandemii, 
măsuri dispuse prin hotărâri de guvern.  

Ținând cont de aceste aspecte, în aplicarea procedurilor legale prevăzute de art. 518 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
cuprinse la art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de 

Poliție Locală Sector 6, examenele prevăzute de această etapă sunt în desfășurare, fiind 
organizate în condiții de siguranță, în mai multe serii, cu asigurarea distanțării fizice, cu 
efectuarea triajului epidemiologic, nebulizarea și dezinfectarea spațiilor de desfășurare. 

Astfel, aplicarea procedurilor legale prevăzute de art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019, aflate 
deja în derulare, necesită o perioadă mai mare de timp pentru parcurgerea tuturor etapelor de 
către toți funcționarii publici ale căror posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri 
organizatorice. 

În acest sens, pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror 
posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice prin H.C.L. Sector 6 nr. 
167/09.09.2021, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 518 și art. 519 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
propunem prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021, până 
la data de 15.02.2022, inclusiv. 



 
 

Procedurile legale de punere în aplicare a H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021 aflate în 
derulare, continuă să își producă efectele. 

În sensul celor expuse, propunem inițierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea 
termenului prevăzut la art. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 
Generale de Poliție Locală Sector 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 
TUFAN MARIAN 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 



________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 
 
 
  
 
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 
Nr. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. A27202/02.11.2021, a Direcției Generale de Poliție 
Locală Sector 6, prin care solicită modificarea și completarea H.C.L. al Sectorului               
6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală 
Sector 6 a intrat în vigoare la data de 15.09.2021, iar termenul pentru aplicarea procedurilor prevăzute la 
art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, prevăzut la art. 2 al H.C.L. al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021, este de 75 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii.  

În contextul situației epidemiologice actuale la nivelul Municipiului București, determinată de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2, s-au înăsprit măsurile restrictive, cu scopul prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de COVID19.  

Pentru aplicarea procedurilor legale prevăzute de art. 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse la art. 2 din H.C.L. al Sectorului 6               
nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, examenele prevăzute de această etapă sunt 
în desfășurare și necesită o perioadă mai mare de timp pentru parcurgerea tuturor etapelor de către 
funcționarii publici ale căror posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice. 

În acest sens, pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt 
afectate de aprobarea noii structuri organizatorice prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021, în 
vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv acordarea preavizelor de 30 de zile, este 
necesară prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din H.C.L. al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021, până la 
data de 15.02.2022, inclusiv. 

Procedurile legale de punere în aplicare a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 167/09.09.2021 aflate în derulare, 
continuă să își producă efectele. 

Față de cele prezentate, consider necesar ca proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 să fie supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Dima Cecilia 
 

 

 
 


