
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
Implementarea unui sistem de management al resurselor umane în concordanţă 

cu angajamentul asumat prin programul privind priorităţile de dezvoltare și revitalizare 
ale Sectorului 6 implică evaluarea continuă a modului în care funcţionează aparatul de 
specialitate al Primarului. În vederea optimizării acestei funcţionări se impune 
redimensionarea și reașezarea schemei de personal în mod periodic, în baza 
aprecierilor realizate atât la nivelul conducerii politice, cât și la nivelul managementului 
superior al structurilor constitutive. 

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 condiţiile legii, înfiinţarea, 
organizarea, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal și regulamentul de 
organizare și funcţionare ale aparatului de specialitate și instituţiilor publice de interes 
local. 

Astfel, analizând solicitările justificate privind organizarea și necesarul de 
personal transmise de către conducători ai principalelor departamente ale aparatului 
de specialitate, precum și propunerile primite de la alte instituţii publice de interes local 
subordonate consiliului local, propunem reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6, în vederea eficientizării funcţionării acestuia. 

 
Noua organigramă vizează consolidarea structurilor organizatorice vitale pentru 

dezvoltarea mai rapidă a subdiviziunii administrativ – teritoriale și pentru creșterea 
calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor Sectorului 6: 

 sporește capacitatea Direcţiei Generale Servicii Publice Locale de a 
monitoriza modul în care funcţionează serviciile publice prestate pe întreg 
teritoriul Sectorului 6 și de a elabora, dezvolta și actualiza un set unitar de 
mecanisme și instrumente pentru măsurarea performanţei acestora. Se 
înfiinţează aici și posturi necesare monitorizării protecţiei mediului 
înconjurător, cu noi atribuţii, care cad în sarcina autorităţilor locale conform 
reglementărilor legale în materie. În paralel, se echilibrează capacitatea 
acestei direcţii generale de a gestiona toate atribuţiile ce îi sunt prevăzute în 
R.O.F., prin redimensionarea structurilor componente și adăugarea unui 
compartiment cu atribuţii de raportare; 

 se pun bazele unor noi compartimente specializate în urmărirea și derularea 
de proiecte specifice în cadrul Direcţiei Generale Investiţii Publice și se alocă 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

personal suplimentar, posturi contractuale și funcţii publice, pentru a 
accelera procesele de dezvoltare și monitorizare a proiectelor de investiţii, 
defalcate pe tipuri de investiţii (construcţii civile, infrastructură rutieră, 
proiect-spital); 

 se adaugă noi atribuţii departamentului care gestionează fondurile externe, 
prin crearea unei structuri adiţionale, distincte, care să gestioneze 
programele și politicile publice locale; 

 având în vedere faptul că marea majoritate a proiectelor au o componentă 
esenţială de digitalizare, Direcţia Informatizarea Serviciilor Publice va 
funcţiona, alături de structura care gestionează fondurile externe, într-un 
departament organizat la nivel de direcţie generală; 

 se eficientizează funcţionarea structurii care gestionează evidenţa 
patrimoniului, cadastrul și fondul funciar, prin crearea unui compartiment 
destinat studiilor urbanistice și sistematizării urbane, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a unei funcţii publice 
de conducere de director general adjunct, care să secondeze funcţia publică 
specifică. 

 
Totodată, la nivelul Administraţiei Comerciale Sector 6 se va organiza procedura 

de eliberare a documentelor privind desfășurarea activităţilor de comercializare a 
produselor și serviciilor pe raza sub-diviziunii administrativ teritoriale. Administraţia 
Comercială Sector 6 are rol principal în gestionarea activităţilor comerciale și 
cvasicomerciale la nivelul sub-diviziunii administrativ teritoriale și emite deja o serie de 
documente pentru agenţii economici din sector. În vederea reducerii birocraţiei, 
propunem o nouă procedură de eliberare a acordurilor comerciale și a orarelor de 
funcţionare, printr-un nou regulament și prin organizarea unei noi structuri în cadrul 
Administraţiei Comerciale Sector 6. De aceea, Biroul Activităţi Comerciale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 se desfiinţează. Astfel, se va realiza 
gruparea tuturor activităţilor comerciale în cadrul aceleași instituţii, ceea ce va 
eficientiza activitatea, folosind un număr mai scăzut de resurse și asigurând un circuit 
mai scurt în semnarea documentelor legale emise pentru agenţii comerciali. 

În ceea ce privește structurile suport, prezenta propunere are în vedere 
următoarele: 

 rolul unor structuri de a conduce și coordona activitatea specifică atât din 
cadrul aparatului primarului, cât și din cadrul instituţiilor publice locale 
subordonate, implică un grad ridicat de încărcare cu atribuţii și 
responsabilităţi. De aceea, atât în cadrul Direcţiei Economice (care devine 



 

 

Direcţia Generală Economică), cât și în cadrul Direcţiei Administraţie Publică 
și Resurse Umane se înfiinţează noi componente organizatorice, având în 
vedere că rolul acestor direcţii este de a coordona activităţile specifice de la 
nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Sector 6; 

 Compartimentul Audit Public Intern primește 1 funcţie publică suplimentară 
în vederea preluării atribuţiilor de auditare a unităţilor școlare și preșcolare 
desprinse în urma reorganizării Administraţiei Școlilor Sector 6;  

 în vederea obţinerii performanţelor dorite, se impune redimensionarea 
numărului de compartimente direct subordonate Primarului Sectorului 6 și 
asigurarea conducerii acestora prin manageri de nivel mediu (șef serviciu). 
Astfel, Compartimentele Corp Control și Compartiment Activităţi Speciale 
fuzionează în cadrul Serviciului Corp Control, Activităţi Speciale și Integritate 
structură pentru care se stabilesc atribuţii și în domeniul integrităţii. În 
subordinea directă a Primarului Sectorului 6 se organizează la nivel de 
compartiment doar 3 structuri: Compartiment Relaţiile cu Minorităţile Etnice, 
Compartiment Mass-Media și Campanii de Comunicare și Compartiment 
Audit Public Intern. 

O mare parte a structurilor organizatorice primește un adaos de personal, funcţii 
publice și posturi contractuale, posturi de execuţie și posturi de conducere, iar 
atribuţiile specifice prerogativelor de putere publică sunt mai bine delimitate în 
procesul de stabilire a compartimentelor din cadrul organigramei. 

 
Pentru aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 

al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6. 
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