
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 194/26.07.2022 
privind reorganizarea Administrației Comerciale Sector 6  

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administraţiei Comerciale Sector 6 nr. 11618/21.07.2022 și Raportul de specialitate                      
al ....…….… nr. …./.........., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. ........... 
și nr. ......; 

Ținând cont de prevederile: 
 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările                      
și completările ulterioare; 

 H.C.L. al Sectorului 6 nr. 135/2021 privind înființarea Administrației Comerciale                      
Sector 6 și desființarea Administrației Piețelor Sector 6; 

 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București                      
nr. 9025/21.04.2022, înregistrată la registratura generală a Primăriei Sectorului 6                      
cu nr. 17484/27.04.2022, cu privire la stabilirea numărului total de posturi; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. g), 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. 1. (1) Se aprobă reorganizarea Administrației Comerciale Sector 6, instituție publică 
de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6                      
al Municipiului București. 
         (2) Administrația Comercială Sector 6 va avea ca obiect principal de activitate administrarea, 
gestionarea, modernizarea și organizarea domeniului public și privat al municipiului București           
din Sectorul 6, din punct de vedere comercial, va emite acorduri de ocupare a domeniului public, 
autorizații/acorduri comerciale de funcționare și va aviza orarele de funcționare ale agenților 
economici. 
        (3) Administrația Comercială Sector 6 administrează și modernizează domeniului public                    
și privat al Municipiului București din Sectorul 6 cu specific de piață, complexele agroalimentare 
și comerciale aflate în administrare sau în patrimoniul său, organizează și gestionează târgurile               
și oboarele. 
       (4) Administrația Comercială Sector 6 administrează și modernizează parcările de reședință 
și parcările publice, administrează și gestionează unitățile locative de tip A.N.L. și locuințele 
sociale din Sectorul 6. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama Administrației Comerciale Sector 6, conform Anexei               
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 
 
 
Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al Administrației Comerciale Sector 6, conform Anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Comerciale 

Sector 6, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5.  (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri se va realiza predarea arhivei, solicitărilor, softurilor și toate documentele emise de către 
Biroul Autorizări Activități Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6 către Administrația Comercială Sector 6. 

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) Administrația Comercială Sector 6                    
va emite autorizații/acorduri comerciale de funcționare și va aviza orarele de funcționare ale 
agenților comerciali. 

Art. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare 
își încetează aplicabilitatea. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Comercială Sector 6, Biroul Autorizări 
Activități Comerciale 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. 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă,                    
în termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
              INIȚIATOR,                                                       AVIZEAZĂ 
PRIMARUL SECTORULUI 6                                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 
 



 

CABINET PRIMAR 

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 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Administraţiei Comerciale Sector 6  

 

 
În contextul evoluţiei factorilor socio-economici din ultimii ani, cetăţenii 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. 

Aplicarea principiilor de management modern al serviciilor publice presupune 
alocarea de resurse în mod principal către activităţile de bază și în secundar către 
serviciile suport, precum și creșterea performanţelor financiare ale instituţiilor 
publice de interes local și adaptarea acestora la specificul economiei locale                     
a Sectorului 6. 

Modificările de structură propuse, vor respecta prevederile                   
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare                   
și Reorganizarea Administraţiei Comerciale Sector 6, va respecta încadrarea                   
în numărul maxim de posturi, în conformitate cu punctul 1 din anexa la 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. 

 Ţinând cont de prevederile art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. g), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare și de cele învederate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare, 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind reorganizarea 
Administraţiei Comerciale Sector 6. 

 
 

 

PRIMAR, 

 

  Ciprian Ciucu 

 



 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI  
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 

Nr. 33184/28.07.2022 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul  de hotărâre  privind reorganizarea Administraţiei Comerciale              
Sector 6 

 
Prin adresa Secretarului general al Sectorului 6 nr. 254/28.07.2022, Serviciul 

Resurse Umane și Managementul Carierei, este nominalizat, potrivit art. 136 alin. (3) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea întocmirii prezentului raport de 
specialitate care va însoţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Administraţiei 
Comerciale Sector 6. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea de către Consiliul 
Local al Sectorului 6 a Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de 
Organizare și Funcţionare ale Administraţiei Comerciale Sector 6,  în acord cu 
prevederile:  
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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;  
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
și, 
   în virtutea principiului autonomiei locale, potrivit art. 75 coroborat cu art. 84 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Prin dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1680/08.07.2022 pentru Administraţia 

Comercială 6, a fost stabilit numărul maxim de posturi, respectiv 97 posturi, potrivit 
adresei Instituţiei Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022, înregistrată 
la registratura generală a Primăriei Sectorului 6 cu nr.17484/27.04.2022; 

Prin raportare la structura de funcţii actuală de 96 posturi, constatăm că prin 
proiectul statului de funcţii a fost adăugat 1 post, astfel încât structura de funcţii va 
cuprinde un număr total de 97 posturi. 

 



 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI  
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 

Analizând Nota de fundamentare prin care sunt  prezentate detaliat modificările 
propuse cu privire la Organigramă, Stat de Funcţii și  Regulament de organizare și 
funcţionare, constatăm că acestea sunt argumentate potrivit reglementărilor specifice 
aplicabile în cazul reorganizării autorităţilor și instituţiilor publice, respectiv: 
- organigrama cuprinde structuri funcţionale astfel încât să răspundă cerinţelor de 
eficienţă și eficacitate specifice unei autorităţi publice locale; 
- totodată prin organigramă au fost reprezentate corect raporturile de 
subordonare/supraordonare și colaborare a  compartimentelor funcţionale, prin 
raportare la art. 5 lit. ff), potrivit căruia: “ organigrama - 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”; 
- are organizată o structură funcţională cu atribuţii în gestiunea curentă a personalului 
contractual și a funcţiilor exercitate de acesta, potrivit art. 557 din Codul administrativ, 
care dispune că “Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de 

acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către 

compartimentul de resurse umane.”. 
În statul de funcţii, anexă la proiectul de hotărâre se precizează faptul că postul 

nou-înfiinţat au caracter nedeterminat, cu normă întreagă de 8 ore/zi,  prin raportare 
la prevederile art. 539-542 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și care pot fi ocupate în condiţiile legii.  

În concluzie,  Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei, constată că, 
modificările propuse sunt fundamentate din punct de vedere al temeiului legal și sunt 
identificate prin dispoziţiile legale incidente pentru a fi supus dezbaterii și aprobării de 
către Consiliul Local Sector 6, în temeiul art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Dima Cecilia 

 
 

      Șef Serviciu, 
                            Enache Valentina-Oana 

Intocmit 

Consilier 

David Ioana Alina 
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ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 

ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. VIRTUȚII NR.148, ET.1, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 
WWW.ACS6.RO 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Administrației Comerciale Sector 6 
 
 În conformitate cu prevederile: 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea Nr. 53/2003 Codul muncii, republicată 
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. i) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza Dispoziției nr. 1680/08.07.2022 a Primarului Sector 6, privind stabilirea numărului de 
posturi pentru anul 2022 conform art. III din O.U.G. nr. 63/2010, 

 
Administrația Comercială Sector 6 va funcționa ca persoană juridică română, organizată ca 

instituție publică de interes local, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6.  
Activitatea Administrației Comerciale Sector 6 se va completa, astfel că aceasta va emite 

acorduri de funcționare pentru agenții economici din Sectorul 6, va aproba orarele de funcționare 
pentru agenții economici din Sectorul 6,  va elibera acorduri de utilizare temporară a domeniului public 
și va închiria domeniu public pentru activități sportive.  

 
 Activitatea Administrației Comerciale Sector 6 se va organiza în conformitate cu Regulamentul 
de Organizare și Funcționare. 
 
 Administrația Comercială Sector 6 va funcționa cu un număr total de 97 de posturi de natură 
contractuală, după cum urmează: 

- posturi contractuale de conducere = 13 
- posturi contractuale de execuție = 84. 

  
 Se reorganizează structura de personal pentru coordonarea activităților din cadrul structurilor 
de specialitate și suport, după cum urmează: 
Directorului General  are în subordinea directă următoarele structuri, conform organigramei: 

 Serviciul Comercial 
- Biroul  Ocupare Domeniu Public și Acorduri Comerciale 

- Compartiment Publicitate 
 Biroul Contracte și Achiziții 

- Compartiment Achizitii Publice 
 Biroul Financiar Contabil 
 Biroul Juridic 
 Compartimentul Registratură, Comunicare și Arhivare 
 Compartimentul RU, SSM, PSI 
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ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 
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SECTOR 6 BUCUREȘTI 
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 Directorul General Adjunct 1 
- Serviciul Administrare Piețe   
- Serviciul Administrare Locuințe    

- Biroul Control și Urmărire Contracte . 
 Directorul General Adjunct 2 

- Serviciul Parcări 
- Compartimentul Dezvoltare 

- Serviciul  Suport Tehnic 
 
Serviciul Comercial, subordonat direct directorului general, se va reorganiza astfel:  

Biroul Tarifare, Contractare și Avizare se reorganizează în Biroul Ocupare Domeniu Public 
și Acorduri Comerciale.   

Biroul Ocupare Domeniu Public și Acorduri Comerciale va prelua activității de avizare din cadrul 
Biroului Tarifare, Contractare și Avizare și a activităților de eliberare acorduri comerciale, pentru care 
se înființează un post. 

Compartimentul Publicitate nu suporta modificări de structură și se va afla în subordinea 
Biroului Ocupare Domeniu Public și Acorduri Comerciale.   

 
Structura actuală: 

- 1 post contractual de conducere șef serviciu, gradul II -ocupat 
- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate gradul IA – în curs de ocupare  
- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate gradul IA- ocupat 
- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate gradul II – ocupat 
- 3 posturi contractuale de execuție, în cadrul Compartimentului Publicitate, compartiment 

subordonat șefului Serviciului Comercial, după cum urmează: 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II - vacant 
- 2 posturi de referent de specialitate, gradul IA- vacante 

- 6 posturi contractuale în cadrul Biroului Tarifare, Contractare și Avizare, subordonat șefului 
Serviciului Comercial, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere  șef birou, gradul II - vacant 
- 1 post contractual de execuție, inspector de specialitate, gradul IA- ocupat 
- 1 post contractual de execuție, inspector de specialitate, gradul IA- vacant 
- 1 post contractual de execuție, consilier juridic, gradul IA- ocupat 
- 1 post contractual de execuție, consilier juridic, gradul I- ocupat 
- 1 post contractual de execuție, inspector de specialitate, gradul I- ocupat 

 
Structura propusă: 

- 1 post contractual de conducere șef serviciu, gradul II -ocupat 
- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate gradul IA- vacante, in subordinea 

directa a șefului Serviciului Comercial. 
- 6 posturi contractuale în cadrul Biroului Ocupare Domeniu Public și Acorduri Comerciale,  

subordonat șefului Serviciului Comercial, după cum urmează: 
- 1 post contractual de conducere  șef birou, gradul II - vacant 
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- 3 posturi contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul IA- ocupate 
- 1 post contractual de execuție, inspector de specialitate, gradul IA (pentru activitățiile 

de acorduri comerciale)- vacant 
- 2 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate gradul II- ocupate 

- Compartimentul Publicitate . 
 
Compartimentul Achiziții Publice se reorganizează, în subordinea Biroului Contracte și 

Achiziții, birou nou înființat subordonat Directorului General. 
Activitatea de contractare din cadrul Biroului Tarifare, Contractare și Avizare va fi preluată 

de Biroul Contracte și Achiziții, precum și cele 2 posturi , Consilier Juridic IA, Consilier Juridic I .  
Biroul Contracte și Achiziții va avea în subordonare Compartimentul  Achiziții Publice și se   

înființează 1 post contractual de conducere: șef birou, gradul II. 
 
Structura actuală 

Compartimentul Achiziții Publice:  
- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate IA- ocupat 
- 2 posturi contractuale de execuție  referent de specialitate, gradul IA - ocupate 
 

Structura propusă: 
Biroul Contracte și Achiziții : 
- 1 post contractual de conducere: șef birou, gradul II - vacant 
- 1 post consilier juridic, gradul I - ocupat 
- 1 post consilier juridic, gradul IA - ocupat 
Compartimentul Achiziții Publice:  
- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate IA - ocupat 
- 2 posturi contractuale de execuție  referent de specialitate, gradul IA - ocupate 

 
În cadrul Biroului Financiar Contabil se stabilesc următoarele funcții: 

- 1 post contractual de conducere Contabil Șef - ocupat 
- 7 posturi contractuale de execuție inspector de specialitate gradul IA - ocupate 
- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate I- ocupat 
- 1 post contractual de execuție inspector de specialitate II- ocupat 

 
În cadrul Administrației Comerciale Sector 6 activitatea Biroul Juridic nu suportă modificări 
de structură. 
 
Compartimentul Registratură, Comunicare și Arhivare nu suportă modificări de structură. 

Compartiment RU, SSM, PSI nu suportă modificări de structură. 

 Serviciul Administrare Piețe  nu suportă modificări de structură. 

Serviciul Administrare Locuințe   nu suportă modificări de structură. 

Biroul Control și Urmărire Contracte nu suportă modificări de structură. 
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Serviciul Parcări nu suportă modificări de structură. 
Compartimentul Dezvoltare Parcări, subordonat Serviciului Parcări se redenumește Compartiment 
Dezvoltare, fără modificarea structurii. 
 

Serviciul Suport Tehnic se reorganizează prin comasarea Compartimentului Administrativ 
și Condominiu  și a Compartimentului IT.  

Modificarea intervine ca urmare a externalizării activităților aferente compartimentului IT, 
precum și a necesităților instituției de constituire a unei echipe de intervenție pentru remedierea 
deficiențelor și avariilor apărute în cadrul activităților curente ale intituției. 

 
Structura actuală 
Serviciul Suport Tehnic 

- 1 post contractual de conducere șef serviciu- ocupat 
Compartimentul Administrativ și Condominiu  
- 1 post muncitor calificat (electrician) - ocupat 
- 8 posturi contractuale de execuție de muncitor calificat ( fochist) - ocupate 
- 1 post referent, treapta I - vacant 
- 1 post referent, treapta II- ocupat 
- 1 post referent de specialitate, gradul II - vacant 
Compartimentul  IT 
- 1 post referent de specialitate, gradul II - vacant 

 
Structura propusă 

Serviciul  Suport Tehnic va funcționa cu 14 posturi contractuale astfel: 
-  1 post contractual de conducere șef serviciu - ocupat 
-  13 posturi contractuale de execuție, astfel:  

- 1 post muncitor calificat - ocupat 
- 8 posturi contractuale de execuție de muncitor calificat, ce deservesc cartierele de locuințe 

- ocupate 
- 1 post referent, treapta I - vacant 
- 1 post referent, treapta II- ocupat 
- 2 posturi contractuale de referent de specialitate, gradul II - vacante 

 
Precizăm că se respectă numărul maxim de posturi stabilit, potrivit punctului 1 din Anexa la 

O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului 
București. 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
Alexandra Crăciun 

 


