
                                                                                 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 182/15.07.2022 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de personal şi Regulamentului 
 de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 

 al Municipiului Bucureşti 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Administrație Publică și Resurse Umane nr…..., din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 

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

În conformitate cu prevederile: 
-  art. 5 lit. ff), art. 370, art. 382 lit. a) şi lit. b), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 512, art. 518,     

art. 519 şi art. 539 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a)                 

și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al 
Municipului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Statul de Funcţii cu numărul de personal al aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6 al Municipului Bucureşti, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(3) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6 al Municipului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. (1) Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt 
afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legale prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica în termen de 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

(2) În aplicarea alin. (1), Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, aprobă prin act 
administrativ regulamentul privind procedurile legale cu privire la reorganizarea activității autorităților sau 
a instituțiilor publice, prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. 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 
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                                                 REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, 
numărului de personal şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
 
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. 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, este necesară reorganizarea aparatul 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 și anume: 

 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 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); 
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 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-o structură organizată la nivel de 
direcţie generală; 

 se eficientizează funcţionarea structurii care gestionează evidenţa patrimoniului, 
cadastrul și fondul funciar, prin diminuarea circuitului documentelor și subordonarea 
Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu direct funcţiei publice specifice 
Arhitect Șef. Compartimentul Analiză și Aviz de Conformitate, care acordă 
beneficiarilor suport în obţinerea avizelor necesare dobândirii autorizaţiilor de 
construire, se va subordona, de asemenea, Arhitectului Șef, dar și Directorului 
General Adjunct, post nou creat. 

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 eliberarea 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 o 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, 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. 

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. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcţii, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București.  
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Nr. 31839/19.07.2022 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de 

Organizare și Funcţionare 

 
 Motivarea necesităţii și oportunităţii reorganizării, prin act administrativ al cărui 
iniţiator este Primarului Sectorului 6, se regăsește în Referatul de aprobare, care stă la 
baza acestui proiect de hotărâre. 
 

 

Necesitate și oportunitate: 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 5/21.01.2021 au fost aprobate 

organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcţionare ale 
aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6. 

Dispoziţiile art. 154 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la rolul primarului dispun că pentru 
punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative și 
administrative cu caracter normativ, primarul are în subordine un aparat de specialitate.  
 Potrivit prevederilor art. 166 alin. (2) lit. f) din actul normativ sus-menţionat, 
Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul 
de funcţii, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcţionare ale 
aparatului de specialitate și ale instituţiilor publice de interes local. 
 Reorganizarea activităţii prin comasarea/înfiinţarea/desfiinţarea unor 
compartimente funcţionale și implicit desfiinţarea unor posturi, respectiv înfiinţarea 
altora are la bază raţiuni legate de eficientizarea activităţii, adaptată nevoilor reale și ca 
o măsură care să asigure creșterea eficienţei proceselor de lucru.  
Baza legală:  
- art. 5 lit. ”hh”, art. 370, art.382 lit.a) și lit.b), art.391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, 

art. 512, art. 518, art. 519 și art. 539 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
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- OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
Schimbări preconizate : 
 

1. Cabinet Primar cu structură actuală de 6 posturi de natură contractuală nu 
suportă modificări. 

 
2. Cabinet Viceprimar 1 cu structură actuală de 2 posturi de natură 

contractuală nu suportă modificări. 
 

3. Cabinet Viceprimar 2 cu structură actuală de 2 posturi de natură 
contractuală nu suportă modificări. 
 

4. Serviciul Corp Control, Activităţi Speciale și Integritate 

 Compartimentul Corp Control și Compartimentul Activităţi Speciale ambele în 
subordinea primarului se comasează într-o structură nouă, denumită Serviciul Corp 

Control, Activităţi Speciale și Integritate. Aceasta preia atribuţiile celor 2 
compartimente și primește noi responsabilităţi prin crearea în subordinea sa a 
Compartimentului Integritate. 

Structură actuală: 
Compartimentul Activităţi Speciale: 

 2 funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
Compartimentul Corp Control: 

 2 funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional superior, ocupate. 
Structura propusă: 
Serviciul Corp Control, Activităţi Speciale și Integritate, în subordinea directă a 
Primarului Sectorului 6 cu: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II; 
 5 funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional superior. 

Compartiment Integritate, organizat în subordinea acestui serviciu și în 
coordonarea Viceprimarului 2: 

 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal; 
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 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent. 
 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Compartimentului Corp Control și 
Compartimentului Activităţi Speciale li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) 
din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 

5. Compartimentul Audit Public Intern, în subordinea directă a Primarului 
Sectorului 6: 
 Compartimentului Audit Public Intern i se suplimentează numărul de funcţii 
publice cu o funcţie publică de auditor clasa I, grad profesional superior, în vederea 
preluării atribuţiilor de auditare a unităţilor școlare și preșcolare, atribuţii desprinse în 
urma reorganizării Administraţiei Școlilor Sector 6. 
Structură actuală: 

 1 funcţie publică de auditor clasa I, grad profesional superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de auditor clasa I, grad profesional principal, ocupată. 

Structura propusă: 
 2 funcţii publice de auditor clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de auditor clasa I, grad profesional principal. 

 

6. Biroul Autorizări Activităţi Comerciale 

 La nivelul Administraţiei Comerciale Sector 6, instituţie publică de interes local cu 
personalitate juridică, se propune o nouă procedură de eliberare a acordurilor 
comerciale și a celorlalte documente necesare funcţionării agenţilor comerciali. Se 
stabilește astfel o nouă structură funcţională la nivelul Administraţiei Comerciale 
Sector 6 și un nou Regulament privind desfășurarea activităţilor de comercializare a 
produselor și serviciilor de piaţă pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6. Biroul 
Autorizări Activităţi Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se 
desfiinţează. 
Structura actuală: 

 1 post de conducere de șef birou gradul II, vacant; 
 3 funcţii publice de inspector clasa I, grad profesional superior, vacante; 
 1 funcţie publică de inspector clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată. 

 
Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Autorizări Activităţi Comerciale li 
se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (9) din O.U.G. nr. 57/2019. 
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7. Compartimentul Relaţiile cu Minorităţile Etnice cu structură actuală de 2 
funcţii publice de execuţie 1 ocupată și 1 vacantă suportă modificarea funcţiei publice 
vacante prin stabilirea sa la nivel de clasa I, grad profesional superior, și anume: 
Structură actuală: 

 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superior, vacantă. 

Structura propusă: 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 
8. Compartimentul Mass Media și Campanii de Comunicare se înfiinţează 

direct în subordinea Primarului Sectorului 6, dată fiind importanţa atribuţiilor acestei 
structuri de intermediere a comunicării între conducerea aparatului de specialitate și 
cetăţeni, instituţii publice și organisme private. Este important ca acest compartiment 
să contribuie la realizarea și menţinerea unei imagini favorabile instituţiei, în 
colaborare cu partenerii instituţionali. Totodată, va prelucra mesajele supuse 
comunicării publice ale tuturor direcţiilor și serviciilor aparatului de specialitate și va 
stabili strategia de comunicare și procedura pentru toate instituţiile subordonate. 
Având în vedere rolul său strategic, Primarul Sectorului 6 va coordona direct această 
structură. 
Structură actuală a Serviciului Relaţii cu Presa, Transparenţă și Protocol, - 8 funcţii 
publice ocupate: 

 1 funcţie publică de conducere de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 4 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, vacantă; 
 1 funcţie publică de referent de specialitate, clasa II, grad profesional 

superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată. 

 
Structură propusă a Compartimentului Mass Media și Campanii de Comunicare: 

 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie contractuală de inspector de specialitate, grad IA. 

  
Serviciul Relaţii cu Presa, Transparenţă și Protocol este reorganizat, iar detaliile privind 
situaţia posturilor urmând a fi prezentate în secţiunea dedicată Direcţiei Relaţii cu 
Publicul și Managementul Documentelor. 
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9. Direcţia Generală Servicii Publice Locale se reorganizează la nivelul 
fiecărei structuri componente, în vederea eficientizării modului în care sunt exercitate 
atribuţiile de monitorizare și coordonare a serviciilor publice prestate la nivelul 
subdiviziunii administrativ - teritoriale Sector 6 și a repartizării optime a competenţelor 
între compartimentele structurii, dar și a eliminării suprapunerilor de atribuţii cu alte 
instituţii publice de la nivelul subunităţii teritoriale Sector 6.  
 Conducerea acesteia se va exercita de către un director general, funcţie publică 
ocupată și o funcţie publică de director general adjunct, nou înfiinţată. 
 Titularului funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale 
Servicii Publice Locale i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 Serviciul Îndrumare și Control Asociaţii de Proprietari își păstrează cea mai mare 
parte din atribuţii și se reorganizează la nivelul funcţiilor publice de execuţie, cu accent 
pe stabilirea de funcţii publice de clasa I, astfel: 
Structură actuală - 9 funcţii publice ocupate: 

 1 funcţie publică de conducere de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 3 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 2 funcţii publice de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupate. 

Structura propusă se redimensionează astfel: 
 1 funcţie publică de conducere de șef serviciu, gradul II; 
 6 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior. 

 
 Titularului funcţiei publice de conducere de șef serviciu al Serviciului Îndrumare și 
Control Asociaţii de Proprietari i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Serviciului Îndrumare și Control 
Asociaţii de Proprietari li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1)-(4), din O.U.G. nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în funcţie de situaţia juridică în care 
se regăsește funcţia publică ocupată de aceștia și de atribuţiile stabilite prin fișa noului 
post în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare. 
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 Serviciul Control Activităţi Publice Gospodărești și Sanitar-Veterinar, Fitosanitar se 

desfiinţează. Astfel, cea mai mare parte dintre atribuţiile actuale ale Serviciului Control 
Activităţi Publice Gospodărești și Sanitar-Veterinar, Fitosanitar fac parte dintre 
atribuţiile deja stabilite în sarcina altor instituţii publice de interes local ale Sectorului 
6, în baza reglementărilor legale în vigoare. Serviciul, având doar rol de intermediar, 
prin reprezentanţii acestuia doar semnalează problemele organismelor abilitate să ia 
măsuri, structuri care trebuie să acţioneze în baza propriilor constatări. Astfel, cea mai 
mare parte dintre atribuţii se desfășoară deja la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală Sector 6 și o altă parte importantă se identifică deja în Regulamentul de 
Organizare și Funcţionare al Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6. 
 Prin desfiinţarea Serviciului Control Activităţi Publice Gospodărești și Sanitar-
Veterinar, Fitosanitar, în subordinea Direcţiei de Monitorizare și Administrare a 
Serviciilor Publice Locale ar mai rămâne doar opt posturi de execuţie, motiv pentru 
care se impune desfiinţarea acesteia, conform art. 391, alin. (3), al Codului 
administrativ, care stabilește că o direcţie nu poate funcţiona cu mai puţin de 15 posturi 
de execuţie. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Serviciului Control Activităţi Publice 
Gospodărești și Sanitar-Veterinar, Fitosanitar li se vor aplica prevederile art. 519 alin. 
(1) lit. c), alin. (4) - (9) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Titularilor funcţiilor publice de conducere de director executiv al Direcţiei de 
Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale și de șef serviciu al Serviciului 
Control Activităţi Publice Gospodărești și Sanitar-Veterinar, Fitosanitar li se vor aplica 
prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(9) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

Compartiment Spaţiu Locativ 

 Informatizarea proceselor din cadrul autorităţii publice a Sectorului 6 contribuie 
semnificativ la eficientizarea activităţilor și determină posibilitatea reducerii numărului 
de persoane necesare pentru prelucrarea cererilor solicitanţilor în domeniul 
repartizării locuinţelor, cu menţinerea sau chiar îmbunătăţirea indicatorilor de 
performanţă și/sau rezultat. Având în vedere și numărul redus de locuinţe, precum și 
scăderea numărului solicitanţilor, se impune reorganizarea Biroului, reducerea 
numărului de posturi și transformarea acestuia în Compartiment. 
 
Structura actuală a Biroului Reglementare și Repartizare Spaţii Locative: 

 1 funcţie publică de șef birou, ocupată; 
 4 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată. 
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Structura propusă - Compartimentul Spaţiu Locativ: 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

 
 Titularului funcţiei publice de conducere de șef birou al Biroului Reglementare și 
Repartizare Spaţii Locative i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - 
alin.(9) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Biroului Reglementare și Repartizare 
Spaţii Locative li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1)-(4), în funcţie de situaţia 
juridică în care se regăsește funcţia publică ocupată de aceștia și de atribuţiile stabilite 
prin fișa noului post în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare. 
 

Compartimentul Monitorizarea Activităţii Serviciilor Publice își 
suplimentează activităţile prin introducerea atribuţiilor de control și redenumirea 
corespunzătoare în Compartiment Monitorizare și Control Servicii Publice. 
 Astfel, creșterea capacităţii administraţiei publice locale de a monitoriza și 
controla, în teren, în timp real, calitatea serviciilor edilitar – gospodărești și de 
salubrizare, respectarea normelor de protecţia mediului și de sănătate publică, precum 
și a capacităţii de soluţionare/ răspuns la problemele identificate sunt imperative 
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse și asumate. Compartimentul își sporește 
numărul de posturi de la 6 la 8: 
Structura actuală a Compartimentului Monitorizarea Activităţii Serviciilor Publice: 

 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant, ocupate. 

Structura propusă a Compartimentului Monitorizare și Control  Servicii Publice: 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Compartimentului Monitorizarea 
Activităţii Serviciilor Publice li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1)-(4), în funcţie de 
situaţia juridică în care se regăsește funcţia publică ocupată de aceștia și de atribuţiile 
stabilite prin fișa noului post în conformitate cu Regulamentul de Organizare și 
Funcţionare. 
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Compartimentul Raportări în subordinea directorului general adjunct se 
înfiinţează în scopul creării și actualizării infrastructurii de date necesare dezvoltării de 
metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacităţii administrative a 
compartimentelor și instituţiilor subordonate care furnizează/prestează servicii 
publice locale. Rolul acestui compartiment este de a crește capacitatea autorităţii 
administraţiei publice locale Sector 6 de a exercita clar și coerent calitatea de 
coordonator metodologic asupra politicilor publice în materia serviciilor publice locale. 
Totodată structura va monitoriza și participa la instituirea de parteneriate cu furnizorii 
de utilităţi publice, ce acţionează pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al 
municipiului București. 
Structura propusă a Compartimentului Raportări: 

 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant; 
 1 funcţie contractuală de inspector de specialitate, grad IA. 

 
Compartimentul Mediu se înfiinţează în subordinea directorului general adjunct  

în scopul consolidării capacităţii administraţiei publice locale a Sectorului 6, prin 
D.G.S.P.L., de a asigura, în mod eficient și performant, protejarea mediului, precum și 
pentru a crește capacitatea de răspuns și colaborare interinstituţională a 
municipalităţii Sectorului 6 cu instituţiile și organismele abilitate sau care acţionează în 
domeniu, la nivel naţional și local. 
Structura propusă a Compartimentului Mediu: 

 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

  
10. Direcţia Generală Investiţii Publice: 

Direcţia Generală Investiţii Publice este condusă de un director general și un 
director general adjunct, funcţii publice ocupate. Aceasta se reorganizează prin 
suplimentarea de atribuţii și posturi în vederea creșterii capacităţii instituţionale de 
gestionare și monitorizare a lucrărilor și proiectelor de investiţii ale subdiviziunii 
administrativ-teritoriale Sector 6, care se află în diferite faze de planificare, organizare 
și implementare. 

În subordinea acestora se regăsește Serviciul de Planificare a Investiţiilor, cu 
următoarea componenţă: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, vacantă; 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupată; 
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 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, vacantă. 

Structura propusă: 
Serviciul de Planificare a Investiţiilor se redenumește Serviciul Planificare 

Investiţii cu menţiunea că acesta va realiza și cooperarea cu Direcţia Generală 
Urbanism și Amenajare Teritorială în vederea corelării planificării investiţiilor cu 
planificarea dezvoltării urbane din Sectorul 6 și va avea următoarea componenţă: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, vacantă; 
 5 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior. 

 
Direcţia de Investiţii și Achiziţii Publice din subordinea Direcţiei Generale Investiţii 

Publice, condusă de un director executiv, funcţie publică de conducere ocupată, se 
redenumește Direcţia Achiziţii Publice și Urmărire Contracte și se reorganizează 
atât în ceea ce privește domeniul achiziţii publice cât și domeniul investiţii astfel: 
Structură actuală: 
Serviciul Achiziţii Publice: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 2 funcţii publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, ocupate; 
 4 funcţii publice de consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional 

principal, ocupate; 
 3 funcţii publice de consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional 

asistent, ocupate. 
Structură propusă: 
Serviciul Achiziţii Publice: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II; 
 3 funcţii publice de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, din care una nou-înfiinţată; 
 4 funcţii publice de consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional 

principal; 
 3 funcţii publice de consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional 

asistent. 
 
Serviciul Monitorizare Contracte își modifică denumirea în Serviciul Urmărire 

Contracte pentru a reflecta mai bine atribuţii ce îi revin.  
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Structură actuală: 
 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 4 funcţii publice ocupate de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică ocupată de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică ocupată de inspector, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică ocupată de referent, clasa III, grad profesional superior. 

 
Având în vedere activitatea D.G.I.P. derulată în anul 2021, a devenit tot mai 

evidentă necesitatea de reorganizare prin înfiinţarea a două structuri (birouri) și prin 
suplimentarea de atribuţii și posturi în vederea creșterii capacităţii instituţionale de 
gestionare și monitorizare a proiectelor de investiţii care se află în diferite faze de 
planificare și implementare. De asemenea, în cadrul Serviciului Monitorizare Contracte 
se remarcă volumul de activitate, disproporţionat de mare în raport cu resursele 
umane disponibile și complexitatea activităţilor desfășurate astfel: elaborare referate 
de necesitate pentru toate obiectivele de investiţii ale Primăriei Sector 6, colaborare 
permanentă cu proiectanţii, elaborare documentaţie de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici, participare în comisiile de evaluare a ofertelor pentru obiectivele 
de investiţii ce urmează a fi derulate, emitere ordine de începere a lucrărilor, vizite pe 
șantier, verificare situaţii de lucrări, analiză situaţii de plată, urmărire respectare grafic 
de execuţie, participare în comisiile de recepţie lucrări, monitorizare lucrări până la 
recepţia finală. Ţinând cont de cele menţionate, este necesară creșterea numărului de 
persoane pentru monitorizarea derulării obiectivelor de investiţii, astfel o suplimentare 
de 9 posturi ar fi suficientă în această etapă și o reorganizare în doua birouri, astfel: 
Structura propusă: 
Serviciul Urmărire Contracte: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II. 
Biroul Urmărire Contracte Construcţii Civile cu atribuţii în monitorizarea derulării 
obiectivelor de investiţii din categoria construcţii civile cu următoarea structură: 

 1 funcţie publică de șef birou, gradul II; 
 3 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior. 

Biroul Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, cu atribuţii în monitorizarea 
derulării obiectivelor de investiţii din categoria infrastructură de transport și 
următoarea structură: 

 1 funcţie publică de șef birou, gradul II; 
 5 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 3 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional principal; 
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Compartimentul Proiectare/Reabilitare se redenumește Compartimentul Urmărire 

Contracte Proiectare/ Reabilitare și  suportă modificări asupra structurii. 
 2 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal, ocupată. 

 
Având în vedere iniţierea obiectivului de investiţii care presupune construirea în 

Sectorul 6 a unui spital s-a identificat necesitatea unei noi structuri cu denumirea 
Unitate Management Proiect Spital, în subordinea directă a directorului general. 
Ţinând cont de anvergura proiectului, de sursele de finanţare si cerinţele impuse prin 
finanţare, programul de derulare a proiectului, precum si de resursele existente, în 
acest moment, Primăria Sectorului 6 nu are resursele umane necesare pentru a asigura 
managementul acestui proiect. În prezent, proiectul este derulat cu ajutorul 
consultanţilor externi pentru partea de finanţare. Pentru etapa de pre-dezvoltare a 
proiectului se propune înfiinţarea unei unităţi de implementare proiect, în cadrul 
Direcţiei Generale Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 6, care să asigure 
coordonarea strategiei de implementare, dar și suportul în aspectele tehnice, 
financiare și operaţionale ale proiectului. De aceea, personalul structurii va fi compus 
din funcţii publice și personal contractual și va fi condus de un șef birou, astfel: 

 1 funcţie publică de șef birou, gradul II; 
 2 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 post contractual de inspector de specialitate, gradul IA; 
 1 post contractual de inspector de specialitate, gradul I; 
 1 post contractual de referent, treaptă IA. 

 
Titularii funcţiilor publice de conducere și de execuţie din cadrul structurilor 

componente ale Direcţiei Generale Investiţii li se vor aplica prevederile art. 512 alin. (3), 
respectiv art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz. 
 

11. Direcţia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri 

Externe: 

 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. Aici se suplimentează și cu noi atribuţii prin crearea unor 
compartimente adiţionale, distincte, care să gestioneze politicile publice locale și 



 

12 

 

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 

relaţiile internaţionale, domenii care nu au fost acoperite prin Regulamentul de 
Organizare și Funcţionare în vigoare, atribuţii necesare într-o instituţie publică 
modernă. 
 Direcţia Fonduri Externe se reorganizează prin comasarea cu Direcţia de 
Informatizare a Serviciilor Publice în cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Locală, 

Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, structură condusă de un director general 
și un director general adjunct. 
 În subordinea directorului general adjunct se organizează structurile 
responsabile cu atragerea și implementarea proiectelor cu fonduri externe și 
compartimentul destinat relaţiilor internaţionale. Acestea vor aduce beneficii clare, 
alocarea numărului de persoane luând în considerare obiectivele viitoare: relaţia cu 
potenţiali finanţatori (Banca Mondială, BEDR), instituţii internaţionale (ambasade, 
potenţiali parteneri din alte state), gestionarea programului Sport și Sănătate în 
sectorul 6, bugetarea participativă etc.  
Structură actuală: 
Direcţia Fonduri Externe: 

  1 funcţie publică de director executiv, vacantă; 
Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finanţare cu: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, vacantă;  
 1 funcţie publică specifică de manager public, clasa I, grad profesional 

superior, ocupată; 
 1 funcţie publică specifică de manager public, clasa I, grad profesional 

superior, vacantă; 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional debutant, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional debutant, vacantă. 

Compartimentul Managementul Proiectelor cu: 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional debutant, vacantă. 

Structură propusă: 
Direcţia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe: 

 1 funcţie publică de director general, nou înfiinţată; 
 1 funcţie publică de director general adjunct, nou înfiinţată; 
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În subordinea directă a directorului general se organizează: 
Compartiment Politici Publice cu: 

 1 funcţie publică specifică de manager public, clasa I, grad profesional 
superior; 

 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

În contextul în care etapa de programare 2021 – 2027 este la început și este avut în 
vedere un portofoliu complex de proiecte scrise și fonduri atrase, este necesară 
creșterea numărului de persoane care implementează proiecte. De aceea, Serviciul de 
Elaborare a Cererilor de Finanţare fuzionează cu Compartimentul Managementul 
Proiectelor și se redenumește Serviciul Managementul Proiectelor și Programelor. 
Acesta va subordona Compartimentul Implementare Proiecte și Programe și 
Compartimentul Elaborare Cereri de Finanţare, astfel încât șeful de serviciu va urmări 
atât procedurile de atragere a fondurilor, cât și cele de implementare a proiectelor. 
Structura propusă în subordinea directorului general adjunct: 
Serviciul Managementul Proiectelor și Programelor cu: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II și 2 compartimente subordonate 
serviciului, respectiv: 

Compartimentul Implementare Proiecte și Programe: 

 1 funcţie publică specifică de manager public, clasa I, grad profesional 
superior; 

 4 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional debutant; 
 2 funcţii contractuale de inspector de specialitate, gradul IA. 

Compartimentul Elaborare Cereri de Finanţare: 

 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional debutant. 

Compartiment Relaţii Internaţionale, cu: 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Funcţionarului public care ocupă funcţia publică specifică de manager public i se 
vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(9) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice de execuţie din cadrul 
structurilor componente ale Direcţiei Fonduri Externe li se vor aplica prevederile art. 
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518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin 
numirea în cadrul noilor structuri ale Direcţiei Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe. 
  
 Direcţia de Informatizare a Serviciilor Publice exercită atât atribuţii în 
conformitate cu strategiile din domeniul societăţii informaţionale, în special în 
digitalizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor, cât și atribuţii de suport în 
menţinerea în condiţii optime a funcţionarii sistemului IT al aparatului de specialitate 
al Primarului (echipamente hardware și software). Totodată asigură suport pentru 
instituţiile publice de interes local subordonate, atât în ceea ce privește implementarea 
strategiei de digitalizare, cât și în optimizarea funcţionării sistemelor IT. 

Direcţia, condusă de un director executiv, funcţie publică ocupată, are 
următoarea structură: 
Structură actuală: 
Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT: 

 1 funcţie publică ocupată de șef serviciu, gradul II; 
 5 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 3 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional asistent, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant, ocupată; 

Compartiment Suport IT: 
 2 posturi contractuale de inspector de specialitate grad IA, ocupate; 
 1 post contractual de inspector de specialitate grad II, ocupat; 
 1 post contractual de inspector de specialitate grad debutant, ocupat; 
 1 post contractual de referent debutant, vacant. 

 
În subordinea directorului general Direcţia de Informatizare a Serviciilor Publice 

se redenumește Direcţia Informatizarea Serviciilor Publice. Din analiza activităţii 
desfășurate până în prezent, precum și a obiectivelor majore pe care direcţia trebuie 
să le îndeplinească pentru anul în curs, se impune reorganizarea structurilor 
componente astfel: 

Personalul departamentului desfășoară foarte multe activităţi de mentenanţă a 
funcţionării sistemului informatic al aparatului de specialitate al Primarului și a 
conexiunii acestui sistem cu cele gestionate la nivelul instituţiilor publice de interes 
local. Aceste activităţi aparţin Compartimentului Suport IT și se impune asigurarea 
coordonării structurii de către o funcţie de conducere, care să preia deciziile de 
management funcţional, zilnice. De aceea, Compartimentul Suport IT se va organiza ca 
Biroul Suport IT, păstrând atribuţiile specifice de monitorizare și întreţinere a 
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echipamentelor informatice și a soluţiilor software comune, iar personalul va fi 
încadrat pe posturi contractuale cu respectarea prevederilor art. 370 alin. (2) lit. f) din 
O.U.G. nr. 57/2019 și a Legii nr. 53/2003, Codul Muncii. 

Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT se reorganizează la nivel de compartiment - 
Compartiment Dezvoltare Infrastructură IT, având în vedere importanţa atribuţiilor 
și a activităţilor desfășurate în conformitate cu strategiile din domeniul societăţii 
informaţionale, atribuţii coordonate, în fapt, direct de către directorul executiv. 
Totodată, din această structură se desprind atribuţiile de elaborarea a documentelor 
necesare implementării strategiei de digitalizare a serviciilor publice, asigurării 
implementării soluţiilor digitale inovatoare în activitatea curentă a administraţiei 
publice locale, colaborării cu toate compartimentele aparatului propriu, cu serviciile 
publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, cu serviciile de specialitate din 
P.M.B., cu alte primării de sector pentru realizarea unei strategii comune de 
informatizare și se înfiinţează Compartimentul Inovare Digitală cu posturile aferente 
care deţineau astfel de atribuţii și până acum, conform fișelor de post.  
Structură propusă: 
Biroul Suport IT: 

 1 post contractual de șef birou gradul II; 
 4 posturi contractuale de inspector de specialitate grad IA; 
 1 post contractual de inspector de specialitate grad II; 
 1 post contractual de inspector de specialitate grad debutant; 

Compartiment Dezvoltare Infrastructură IT: 
 5 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior; 
 3 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant; 

Compartiment Inovare Digitală: 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

 
 Funcţionarului public de conducere de director executiv al Direcţiei de 
Informatizare a Serviciilor Publice i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, deoarece atribuţiile i se 
modifică mai puţin de 50%. 
 Funcţionarului public de conducere șef serviciu al Serviciului Dezvoltare 
Infrastructură IT i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(9) din 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul structurilor Direcţiei de Informatizare 
a Serviciilor Publice li se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 
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57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin numirea în noile 
compartimente ale Direcţiei Informatizarea Serviciilor Publice deoarece atribuţiile lor 
se modifică mai puţin de 50%. 

Ocupanţilor posturilor contractuale din cadrul Compartimentului Suport IT nu i se 
modifică atribuţiile și i se aplică prevederile Codului Muncii (Legea 53/2003, cu 
modificările și completările ulterioare). 
 

12. Direcţia Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială 

Direcţia Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială condusă de un arhitect- șef, 
funcţie publică specifică ocupată, se reorganizează la nivel de direcţie generală, prin 
separarea activităţilor aferente elaborării și aprobării documentaţiilor de urbanism, 
amenajare teritoriu, de cele aferente gestionării evidenţei patrimoniului, cadastrului și 
fondului funciar, prin scurtarea circuitului documentelor în cadrul întregii structuri și 
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. 

Se eficientizează funcţionarea structurii care gestionează evidenţa patrimoniului, 
cadastrul și fondul funciar, prin diminuarea circuitului documentelor și subordonarea 
Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu direct funcţiei publice specifice 
Arhitect Șef și desfiinţarea funcţiei publice de conducere de director executiv al 
Direcţiei Tehnice. Compartimentul Analiză și Aviz de Conformitate, care acordă 
beneficiarilor suport în obţinerea avizelor necesare dobândirii autorizaţiilor de 
construire, se va subordona, de asemenea, Arhitectului Șef. 
Structură actuală: 
Serviciul Autorizaţii în Construcţii: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 4 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 2 funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional asistent, ocupate. 

Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice: 
 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II ocupată; 
 5 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupate; 

Compartimentul Activităţi de Reclamă și Publicitate, organizat în subordinea Serviciului 
Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice are urmatoarea structura: 

 2 funcţii publice de referent de specialitate, clasa II, grad profesional 
superior, ocupate. 
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Direcţia Tehnică, condusă de un director executiv, funcţie publică ocupată. 
Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată;  
 5 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupată; 
 2 funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional principal, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent, ocupată; 
 1 funcţie publică de inspector clasa I, grad profesional asistent, vacantă; 
 1 funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superior, ocupată. 

Compartiment Analiză și Aviz de Conformitate: 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate. 

Structură propusă: 
Direcţia Generală Arhitect Șef și Planificare Teritorială condusă de arhitect-șef, funcţie 
publică specifică de conducere ocupată, și director general adjunct, funcţie publică de 
conducere vacantă, nou înfiinţată. 
 Componenţa și atribuţiile Serviciului Autorizaţii în Construcţii și 
Compartiment Activităţi de Reclamă și Publicitate nu se modifică, însă își modifică 
subordonarea prin situarea în directa subordine a directorului general adjunct. 
 Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice se redenumește 
Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu și este in subordinea directorului general 
adjunct și atribuţiile referitoare la studii urbanistice se vor regăsi în noul 
Compartiment Studii Urbanistice și Sistematizare Urbană, din subordinea acestui 
serviciu, cu următoarea componenţă: 

 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu și Compartiment Analiză și Aviz de 
Conformitate își modifică subordonarea prin situarea în directa subordonare a 
Arhitectului Șef cu următoarea structură: 
 

Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II;  
 6 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţii publice de inspector clasa I, grad profesional principal; 
 2 funcţii publice de inspector clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superior. 
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Compartiment Analiză și Aviz de Conformitate: 

 2 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţii publice de inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Funcţia de director executiv al Direcţiei Tehnice se desfiinţează. 
 

Funcţionarului public care ocupă funcţia publică specifică de arhitect-șef, 
funcţionarilor publici care ocupă funcţiile publice generale de șef serviciu, precum și 
funcţionarilor publici de execuţie din cadrul acestor serviciilor și compartimentelor 
subordonate li se vor aplica prevederile art. 512 alin. (3), respectiv art. 518 alin. (1) și (2) 
din O.U.G. nr. 57/2019, deoarece atribuţiile lor se modifică mai puţin de 50%. 

Titularului funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Tehnice 
i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(9) din O.U.G. nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
13. Direcţia Relaţii cu Publicul și Managementul Documentelor 

 Direcţia Comunicare Publică este condusă de un director executiv, funcţie 
publică de conducere ocupată.  

 Actuala structură organizatorică a acestui departament este organizat având în 
vedere faptul că procese precum gestionarea relaţiilor cu publicul, comunicarea media 
și managementul documentelor se realizau, până în anul 2021, prin utilizarea cu 
preponderenţă a documentului scris, pe suport de hârtie. La începutul anului 2022, 
aceste se realizează preponderent prin utilizarea de instrumente și aplicaţii 
informatice. De aceea, activitatea cu publicul desfășurată ”faţă în faţă” se reduce 
considerabil, inclusiv din motive de siguranţă în context pandemic. La nivelul aparatului 
de specialitate al Primarului Sector 6 și la nivelul instituţiilor publice de interes local, 
primează gestionarea documentelor în sistem informatic și realizarea comunicării cu 
cetăţenii prin intermediul aplicaţiilor digitale și a reţelelor sociale. 
 Totodată, comunicarea și asigurarea transparenţei documentelor, informaţiilor și 
știrilor prin intermediul paginilor web oficiale ale Primăriei Sector 6 se va realiza și prin 
responsabilitatea altor structuri ale aparatului de specialitate, respectiv 
Compartimentul Mass Media și Campanii de Comunicare și Direcţia Informatizarea 
Serviciilor Publice care vor solicita și primi informaţii de la toate departamentele 
aparatului de specialitate și instituţiile publice subordonate Consiliului Local Sector 6 . 
 De asemenea, se impune o mai bună delimitare între structurile componente ale 
Direcţiei Comunicare Publică în privinţa aplicării dispoziţiilor art. 370 și 382 lit. ”a” din 
Codul administrativ, respectiv a atribuţiilor ce aparţin prerogativei de putere publică și 
celor ce aparţin personalului bugetar. Astfel, personalul ce desfășoară activităţii în 
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domeniul registraturii și arhivei se vor stabili ca posturi contractuale. Pe de altă parte, 
activitatea de protocol se va desfășura de către Serviciul Administrativ, Logistică și 
Protocol din cadrul Direcţiei Generale Economice, așa cum vom descrie mai jos. 
Structura actuală: 
Direcţia Comunicare Publică este condusă de un director executiv, funcţie publică 
ocupată și se redenumește în Direcţia Relaţii cu Publicul și Managementul 
Documentelor. 
Serviciul Relaţii cu Presa, Transparenţă și Protocol: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 4 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier , clasa I, grad profesional principal, vacantă; 
 1 funcţie publică de referent de specialitate , clasa II, grad profesional 

superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată. 

Serviciul Biroul Unic: 
 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 12 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier , clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier , clasa I, grad profesional asistent, ocupată; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată; 
 1 post contractual de inspector de specialitate gradul II, ocupat. 

Compartiment Management Documente și Arhivă: 
 2 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior, ocupată. 

Structura propusă: 
Serviciul Relaţii cu Publicul și Gestionare Petiţii 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II; 
 8 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent; 

Biroul Registratură și Arhivă: 
 1 post contractual de șef birou gradul II; 
 2 posturi contractuale de inspector de specialitate gradul IA; 
 1 post contractual de inspector de specialitate gradul II; 
 2 posturi contractuale de arhivar IA; 
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 Funcţionarului public de conducere de director executiv al Direcţiei Comunicare 
Publică i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, deoarece 
atribuţiile i se modifică mai puţin de 50%. 
 Funcţionarului public de conducere de șef serviciu al Serviciului Biroul Unic i se 
vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, prin numire la 
conducerea Serviciului Relaţii cu Publicul și Gestionare Petiţii deoarece atribuţiile i se 
modifică mai puţin de 50%. 
 Funcţionarului public de conducere de șef serviciu al Serviciului Relaţii cu Presa, 
Transparenţă și Protocol i se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - 
alin.(9) din O.U.G. nr. 57/2019. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Serviciului Relaţii cu Presa, 
Transparenţă și Protocol li se vor aplica prevederile art. 512 alin. (3), art. 518 alin. (1)-
(4) sau 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (9) din O.U.G. nr. 57/2019, în funcţie de situaţia 
juridică în care se regăsește funcţia publică ocupată de aceștia și atribuţiile stabilite 
prin fișa noului post în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Serviciului Biroul Unic li se vor aplica 
prevederile art. 512 alin.(3), 518 alin. (1)-(4) sau 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (9) din O.U.G. 
nr. 57/2019, în funcţie de situaţia juridică în care se regăsește funcţia publică ocupată 
de aceștia și atribuţiile stabilite prin fișa noului post în conformitate cu Regulamentul 
de Organizare și Funcţionare. 
 Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Compartimentului Management 
Documente și Arhivă li se vor aplica prevederile art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - (9) din 
O.U.G. nr. 57/2019.  

Ocupantului postului de inspector de specialitate, gradul II, i se aplică prevederile 
Legii nr. 53/2003. 

 
În subordinea Secretarului General al Sectorului 6, în vederea exercitării 

atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare și prin R.O.F., se organizează 
următoarele structuri: 

 Direcţia Administraţie Publică și Resurse Umane; 
 Serviciul Juridic și Contencios Administrativ; 
 Serviciul Autoritate Tutelară; 
 Compartiment Registrul Agricol. 
 

14. Direcţia Administraţie Publică și Resurse Umane 

Direcţia Administraţie Publică și Resurse Umane, condusă de un director executiv, 
funcţie publică ocupată, se reorganizează în vederea creșterii capacităţii 
departamentului de a gestiona procesele și procedurile care conduc la aprobarea 
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actelor administrative de la nivelul subdiviziunii administrativ - teritoriale emise în 
aplicarea art. 196 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Întregul proces de elaborare și aprobare a actelor administrative (dispoziţii 
ale primarului Sectorului 6 si hotărâri ale Consiliului Local Sector 6) este organizat și 
supervizat prin două structuri subordonate directorului executiv al Direcţiei 
Administraţie Publică și Resurse Umane. Importanţa deosebită a acestora prin 
activitatea desfășurată, prin relaţionarea complexă cu toate departamentele 
aparatului de specialitate al Primarului și cu toate instituţiile subordonate Consiliului 
Local, impune o organizare mai eficientă și prin stabilirea unei structuri la nivel de 
serviciu. 

Totodată, propunerea de modificare ţine seama de rolul Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Carierei de compartiment esenţial al aparatului de 
specialitate al Primarului în cadrul procedurilor de aprobare prin act administrativ a 
structurilor organizatorice ale instituţiilor publice de interes local subordonate și de 
îndrumare metodologică a compartimentelor de resurse umane din cadrul acestor 
instituţii publice. 
 
Structură actuală: 
În subordinea directorului executiv al Direcţiei Administraţie Publică și Resurse Umane 
sunt organizate: 
Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată; 
 5 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, 

ocupată; 
Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea Procedurilor 
Administrative: 

 1 funcţie publică de șef birou, gradul II, ocupată; 
 4 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 1 funcţie publică ocupată de referent, clasa III, grad profesional superior. 

Compartimentul Administraţie Publică și Activităţi Electorale: 
 2 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

ocupate; 
 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupată; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, 

ocupată. 
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 Pentru considerentele expuse mai sus, Direcţia Administraţie Publică și Resurse 
Umane își modifică structura prin reorganizarea Compartimentului Administraţie 
Publică și Activităţi Electorale în Serviciul Administraţie Publică, Monitorizarea 
Procedurilor Administrative și Activităţi Electorale. Acesta va monitoriza întregul proces 
de elaborare a dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 și a hotărârilor Consiliului Local 
Sector 6.  
Serviciul va subordona Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea 
Procedurilor Administrative (care se redenumește Biroul Asistenţă Tehnică a 
Consiliului Local), care exercită atribuţii pe parcursul etapelor de organizare și 
desfășurare a ședinţelor Consiliului Local și a comisiilor de specialitate, precum și 
atribuţii privind comunicarea hotărârilor Consiliului Local, conform dispoziţiilor legale. 
Astfel, Șeful Serviciului Administraţie Publică, Monitorizarea Procedurilor 
Administrative și Activităţi Electorale va organiza în mod unitar toate etapele procesului 
de elaborare, aprobare și comunicare a actelor administrative, dispoziţii ale Primarului 
Sectorului 6 și hotărâri ale Consiliului Local Sector 6.  
Structură propusă: 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Carierei se redenumește Serviciul 

Managementul Resurselor Umane și va avea următoarea structură: 
 1 funcţie publică de șef serviciu; 
 5 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

Serviciul Administraţie Publică, Monitorizarea Procedurilor Administrative și 

Activităţi Electorale: 
 1 funcţie publică de șef serviciu; 
 2 funcţii publice de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. 

Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea Procedurilor 
Administrative care se redenumește Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local: 

 1 funcţie publică de șef birou,  
 4 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior. 

 
Titularilor funcţiilor publice de conducere și de execuţie li se vor aplica prevederile 

art. 512 alin. (3), respectiv art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
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și completările ulterioare, la numirea în noile structuri, deoarece atribuţiile lor se 
modifică mai puţin de 50%. 
 

15. Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 

În prezent Compartimentul Juridic și Contencios Administrativ funcţionează în 
subordinea Secretarului general al Sectorului 6, care îi asigură coordonarea directă. 
Acest compartiment are atribuţii în reprezentarea Primarului în faţa instanţelor de 
judecată, în acordarea punctelor de vedere și a vizei de legalitate pentru contracte și 
alte documente emise la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6. 
Structură actuală: 

 3 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 
ocupate; 

 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 
vacantă; 

 2 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, 
ocupate. 

 Pentru a gestiona mai bine relaţia cu cetăţeanul-petent și a evita întârzierea în 
soluţionarea petiţiilor și, implicit, litigiile în faţa instanţelor de contencios administrativ, 
noul Serviciul Juridic și Contencios Administrativ va avea atribuţii speciale în acordarea 
suportului juridic în soluţionarea răspunsurilor la petiţiile gestionate prin Serviciul 
Relaţii cu Publicul și Gestionare Petiţii și elaborate de către serviciile de specialitate. 
Totodată se vor întări responsabilităţile structurii juridice în verificarea legalităţii 
contractelor și antecontractelor, a protocoalelor de colaborare și a altor tipuri de 
convenţii civile. Pe de altă parte, în vederea implementării optime la nivelul aparatului 
de specialitate al Primarului Sector 6 a dispoziţiilor Regulamentului general privind 
protecţia datelor nr. 679/2016 (GDPR), care stabilește normele referitoare la protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
atribuţiile și responsabilităţile specifice vor fi îndeplinite la nivelul Serviciului Juridic și 
Contencios Administrativ. 
Structură propusă: 
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II 
 3 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţii publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal; 
 2 funcţii publice de consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
 1 funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant. 
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Titularilor funcţiilor publice de conducere și de execuţie li se vor aplica prevederile 

art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
deoarece atribuţiile lor se modifică mai puţin de 50%. 
 

16. Serviciul Autoritate Tutelară  

Serviciul Autoritate Tutelară este organizat în subordinea Secretarului general al 
sectorului 6 și prin atribuţiile sale stabilite în principal în aplicarea dispoziţiilor Codului 
Civil, Codului de Procedură civilă, Codului Penal și Codului de Procedură Penală, asigură 
îndeplinirea în bune condiţii a funcţiei de autoritate tutelară a Primarului, prin ocrotirea 
minorilor și a persoanelor lipsite, total sau în parte, de capacitate de exerciţiu. 

Având în vedere numărul mare și în creștere a dosarelor care necesită 
soluţionare, de cele mai multe ori cu celeritate, la solicitare imperativă a instanţelor de 
judecată și sub presiunea aplicării de sancţiuni pecuniare pentru eventuale întârzieri, 
se impune suplimentarea numărului de funcţii publice cu 2 posturi. 
Structură actuală: 
Serviciul Autoritate Tutelară: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, ocupată;  
 6 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior ocupate; 
 1 funcţie publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

Structură propusă: 
Serviciul Autoritate Tutelară: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II,  
 8 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

 
17. Compartiment Registrul Agricol  

Structură actuală: 
Compartiment Registrul Agricol, în subordinea Secretarului general al sectorului 6 
compus din : 

 1 funcţii publică de consilier clasa I, grad profesional superior, vacantă din 
data de 1.08.2022; 

 1 funcţii publică de consilier clasa I, grad profesional principal, ocupată. 
Având în vedere gradul redus de încărcare cu atribuţii și responsabilităţi al acestui 
compartiment, acestea se pot realiza cu o structură de 1 post. 
Structură propusă: 
Compartimentul Registrul Agricol compus din : 

 1 funcţie publică de inspector clasa I, grad profesional principal. 
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18. Direcţia Generală Economică 

Direcţia Economică asigură managementul financiar al instituţiei prin gestionarea 
veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Sectorului 6 și al Consiliului Local 
al Sectorului 6. Totodată are atribuţii în domeniul administrativ și logistică, precum și 
responsabilităţi în desfășurarea procedurilor de protecţia muncii și PSI. 

Din analiza activităţii acestui departament, se constată faptul că aici se realizează 
coordonarea activităţii economice specifice atât din cadrul aparatului primarului, cât și 
din cadrul instituţiilor publice locale subordonate, ceea ce implică un grad ridicat de 
încărcare cu atribuţii și responsabilităţi. De aceea, se înfiinţează Serviciul Management 
Economic cu rol în coordonarea unitară a relaţiilor cu instituţiile publice de interes local 
subordonate, salarizare, CFP, protecţia Muncii și PSI.  

Se va înfiinţa un compartiment separat pentru desfășurarea activităţilor de 
control financiar-preventiv deoarece, prin natura atribuţiilor din acest domeniu, 
funcţionarii publici care îndeplinesc aceste responsabilităţi trebuie să nu realizeze 
activităţi de elaborare a documentelor financiar-contabile pe care le verifică ulterior și 
să se bucure de independenţă în decizia de acordare a vizei CFP. 

Referitor la atribuţiile de protecţia muncii și PSI, învederăm faptul că ele aparţin 
prerogativei de putere publică și se vor stabili în cadrul unui compartiment distinct al 
direcţiei generale. 
 Activităţile de protocol specifice organizării de evenimente și de întâlniri, în care 
sunt implicaţi demnitarii și angajaţii ai Primăriei Sectorului 6, se vor stabili la nivelul 
Serviciului Administrativ, Logistică și Protocol. 
 Toate aceste activităţi vor fi conduse de un director executiv – funcţie publică de 
conducere nou înfiinţată. 

Totodată, prin desprinderea atribuţiilor specifice din Serviciul Financiar- 
Contabilitate se constituie 2 structuri separate: Serviciul Buget-Financiar și Serviciul 
Contabilitate.  

Întreaga structură se stabilește la nivel de direcţie generală, condus de un director 
general.  
Structura actuală: 
Direcţia Economică este condusă de un director executiv și un director executiv 
adjunct, funcţii publice ocupate.  
Serviciul Financiar-Contabilitate: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II, vacantă; 
 12 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior, ocupate; 
 3 funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, ocupate; 

Serviciul Administrativ, Logistică și Protecţia Muncii: 



 

26 

 

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 

 1 post contractual de șef serviciu gradul II, ocupat; 
 1 post contractual de inspector de specialitate gradul I, ocupat; 
 1 post contractual de inspector de specialitate gradul II, ocupat; 
 3 posturi contractuale de referent IA, ocupate; 
 1 post contractual de curier, ocupat; 
 1 post contractual de șofer I, ocupat. 

Structură propusă: 
Direcţia Economică se reorganizează ca Direcţia Generală Economică, cu reașezarea 
atribuţiilor și responsabilităţilor, fără modificarea acestora cu mai mult de 50%, astfel: 
Direcţia Generală Economică va fi condusă de un director general funcţie publică 
ocupată. 
Funcţia de director executiv adjunct se desfiinţează. 
În subordinea directorului general se stabilesc: 
Direcţia Management Economic Interinstituţional și Administrativ cu: 

 1 funcţie publică de director executiv, gradul II și cu 2 servicii subordonate. 
Serviciul Management Economic cu  

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II și 3 compartimente: 
Compartiment Coordonare Instituţii Publice și Salarizare 

 5 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior. 
Compartiment Protecţia Muncii și PSI: 

 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior. 
Compartiment CFP, 

 2 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior. 
 

Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol: 

 1 post contractual de șef serviciu gradul II; 
 1 post contractual de inspector de specialitate grad I; 
 2 posturi contractuale de inspector de specialitate grad II; 
 3 posturi contractuale de referent IA; 
 2 post contractuale de șofer I; 
 1 post muncitor calificat I. 

Având în vedere faptul că marea majoritate a documentelor elaborate la nivelul 
aparatului de specialitate se vor comunica în sistem electronic, postul de curier se 
desfiinţează, cu respectarea prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii rep., cu 
modificările și completările ulterioare. 
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Tot în subordinea directorului general vor funcţiona: 
Serviciul Buget-Financiar: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II; 
 6 funcţii publice ocupate de consilier , clasa I, grad profesional superior; 
 1 funcţie publică ocupată de consilier , clasa I, grad profesional principal; 

Serviciul Contabilitate: 

 1 funcţie publică de șef serviciu, gradul II; 
 5 funcţii publice de consilier , clasa I, grad profesional superior; 
 2 funcţie publică de consilier , clasa I, grad profesional principal. 

 
Funcţionarului public care ocupă funcţia publică de conducere de director 

executiv i se vor aplica prevederile art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, prin 
numirea în funcţia publică de conducere de director general, deoarece atribuţiile sale 
se modifică mai puţin de 50%. 

Titularului funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct al Direcţiei 
Economice i se vor aplica prevederile 519 alin. (1) lit. c), alin. (4) - alin.(9) din O.U.G. nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, deoarece această funcţie publică se 
desfiinţează. 

Funcţionarilor publici de execuţie din cadrul structurilor Direcţiei Economice li se 
vor aplica prevederile art. 512 alin. (3), respectiv art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 
57/2019, prin numirea în noile compartimente ale Direcţiei Generale Economice, 
deoarece atribuţiile lor se modifică mai puţin de 50%. 
 Personalul contractual  
 Precizăm că sunt respectate prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la 
încadrarea numărului de funcţii publice de conducere în procent de 12% din numărul 
total de posturi, potrivit art. 391 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și normei de structură potrivit 
art. 391 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019. 

 În vederea respectării drepturilor la carieră a funcţionarilor publici și personalului 
contractual, Primarul Sectorului 6 aprobă prin act administrativ regulamentele privind 
procedurile legale prevăzute de Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterior, respectiv cele prevăzute de Legea 53/2003 – Codul 
Muncii rep., cu modificările și completările ulterioare. 
 Conform legislaţiei în vigoare, propunem aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcţionare al Primăriei Sectorului 6, care se regăsește în anexa nr. 3 la 
proiectul de hotărâre. 
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Modificările prevăzute de lege cu privire la Organigrama şi Statul de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 sunt prezentate în anexa nr.1 
(Organigrama) și anexa nr. 2 (Stat de Funcţii), la proiectul de hotărâre, și duc la 
următoarea structură a funcţiilor publice: 

Numărul total de posturi pe instituţie este de 292, din care: 

 3 funcţii de demnitate publică; 

 36 funcţii publice de conducere, inclusiv Secretarul General al Sectorului 6; 

 5 funcţii contractuale de conducere, inclusiv Administratorul Public; 

Total posturi execuţie, din care: 

 212 funcţii publice de execuţie; 

 36 funcţii contractuale de execuţie; 

Precizăm că prin modificările aduse, se respectă numărul maxim de posturi 
stabilit potrivit punctului 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul subdiviziunii 
administrativ-teritoriale Sectorul 6 al Municipiului București prevăzută în anexa la 
O.U.G. nr. 63/2010. 

 

În sensul celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
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