
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 176/12.07.2022 

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, numărului de personal și Regulamentului 
 de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6  

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului  Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, Nota de 
fundamentare a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 nr. 12418/11.07.2022 şi 
Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică și Resurse Umane nr. …../…………., din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

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

În conformitate cu prevederile: 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 100/30.06.2021 privind reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
ale A.D.P.D.U. Sector 6; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 162/09.09.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 100/30.06.2021 privind reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
A.D.P.D.U. Sector 6; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 251/25.11.2021 pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 100/30.06.2021 privind 
reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului 
de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale A.D.P.D.U. Sector 6; 
 - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
 - O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
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 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă Statul de Funcții și numărul de personal al Administrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară își încetează 

aplicabilitatea. 
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

Secretarului general al Sectorului 6. 
Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă, în termenul prevăzut 

de lege. 
 

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

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, 
numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcţionare  

ale Administraţiei Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6  
 

 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 este o instituţie 

publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București. Potrivit art. 166 alin. (2) lit. f) din                     
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal și regulamanetul de 
organizare se supun aprobării consiliului local la propunerea primarului.  

Prin Nota de fundamentare nr. 12.418/11.07.2022 întocmită de Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se solicită iniţierea unui proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de 
personal și Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Administraţiei 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Având în vedere misiunea, scopul și obiectivele administraţiei publice, se 
impune existenţa la nivelul instituţiilor publice a unui management performant, o 
abordare transparentă, strategică, integrată și dinamică de natură să facă faţă 
schimbărilor și ritmului accelerat al reformei în domeniul administraţiei publice.  

În acest sens, se propune înfiinţarea Biroului Monitorizare Contracte care va 
monitoriza contractele de achiziţie publică/acordurile cadru, până la faza încheierii 
recepţiei finale. 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din 
O.U.G. 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 Administraţiei 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +400376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ:CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

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. 30825/13.07.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și 
Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public și 

Dezvoltare Urbană Sector 6  
 

Prin adresa Secretarului general al Sectorului 6 nr. 240/12.07.2022, 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 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 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 Domeniului Public și Dezvoltare Urbană 
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;  
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 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. 

 



 

 

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 

Prin dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1680/08.07.2022, înregistrată la 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 cu                      
nr. 12412/08.07.2022 pentru Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, a fost stabilit numărul maxim de posturi, respectiv 376 posturi din care din 
care 32 posturi stabilite potrivit punctului 6 din anexa la Ordonanţa 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, 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 373 de posturi, din care 29 
posturi stabilite potrivit punctului 6 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010,  constatăm că prin proiectul statului de funcţii au fost adăugate 3 posturi, 
din care 32 posturi stabilite potrivit punctului 6 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010, astfel încât structura de funcţii va cuprinde un număr total de 
376 posturi. 

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.”, precum și o structură în care se regăsesc atribuţiile 
în relaţia cu publicul ( denumită generic Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul și 
Managementul Documentelor), potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: “(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 



 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI  
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
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SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să 

primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze 

răspunsurile către petiţionari.” 
În statul de funcţii, anexă la proiectul de hotărâre se precizează faptul că 

posturile nou-înfiinţate 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 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ 

SECTOR 6 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti, 

Cod fiscal : 4364349; Tel: 021- 410.25.50, 021-410.09.57, 021-410.16.81; Fax: 021- COD OPERATOR BAZA DATE CARACTER PERSONAL 5125/11535 ŞI13330 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

în vederea inițierii unui proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții 
și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare 

Urbană Sector 6  
 

 
Având în vedere Dispoziția nr.1680/08.07.2022 emisă de Primarul Sectorului 6 și înregistrată la 

Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 cu nr.12412/08.07.2022 prin care 
potrivit art.2 se stabilește numărul maxim de posturi de 376 pentru Administrația Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6, din care 32 posturi stabilite potrivit punctului 6 din anexa la Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.63/2010. 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.100/30.06.2021 privind reorganizarea 
Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U.Sector 6 modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.162/09.09.2021  și Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr.251/25.11.2021. 

Având în vedere misiunea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, 
aceea de a răspunde rapid și eficient nevoilor comunității locale, prin soluționarea acestora într-o 
manieră legală, transparentă, echitabilă și responsabilă și asigurând totodată creșterea calității vieții 
locuitorilor Sectorului. 

În vederea satisfacerii interesului și nevoilor comunității locale se impune adoptarea de măsuri 
de revizuire și redistribuire a sarcinilor și a posturilor la nivelulAdministrației Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 6. 

Luând în considerare motivele expuse anterior, propunem următoarele: 
 La nivelul organigramei Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 este 
organizat Serviciul Administrativ și Achiziții Publice cu un număr de 16 posturi (1 șef serviciu, 1 șef 
birou și 14 posturi de execuție). Astfel, Serviciul are atribuții în domeniul achizițiilor publice, 
monitorizării contractelor și a activității derulatorilor de contracte (prin Compartimentul Achiziții 
Publice, cu 9 posturi de execuție) și în domeniul administrativ și aprovizionare (prin Biroul 
Administrativ Aprovizionare cu o structură compusă din 1 șef birou și 5 posturi de execuție).  

1. Având în vedere activitatea complexă a acestei structuri, se impune eficientizarea acesteia 
prin reorganizarea și redenumirea sa ca Serviciul Achiziții Publice și Monitorizare 
Contracte și care va avea în componență: 

 
- Biroul Monitorizare Contracte nou înființat cu o structură de 1+5 posturi astfel: 1 post de 

natură contractuală de conducere Șef birou vacant, nou înființat prin desființarea unui post de consilier 
juridic din cadrul Compartimentului Juridic și 5 posturi de natură contractuală de execuție inspector de 
specialitate ocupate de personalul care desfășura în principal aceste activități în vechea structură; 

- Compartiment Achiziții Publice cu 4 posturi de natură contractuală de execuție inspector de 
specialitate ocupate de personalul care desfășoară  activități în domeniul achizițiilor publice. 



2 
 

 
2. Biroul Administrativ Aprovizionare va funcționa ca structură distinctă în subordinea 

directă a directorului general, fără modificarea atribuțiilor și a structurii de posturi (1 șef 
birou și 5 posturi de execuție). 

Anexa nr.1 Organigrama Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, se modifică 
corespunzător cu cele menționate mai sus. 

 
3. În cadrul Secției Utilaj Transport se înființează 3 posturi de șofer treaptă profesională I în 

vederea deservirii structurilor de specialitate ale A.D.P.D.U Sector 6 în domeniul îngrijirii și 
amenajării spațiilor verzi și parcurilor. 

4. Postul vacant de consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic  se va desființa și se va 
înființa postul de Șef Birou Monitorizare Contracte 

 
Anexa nr.2 Statul de Funcții, se modifică corespunzător și va cuprinde un număr total de 376 posturi 
din care 32 posturi alocate pentru derulare proiecte post implementare potrivit punctului 6 din anexa la 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010. 
                 Față de structura de posturi aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr.100/30.06.2021, cu modificările 
și completările ulterioare, au intervenit modificări ca urmare a aplicării prevederilor legale în domeniu, 
în vigoare, privind promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 
profesionale, promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior precum și 
ca urmare a calificării profesionale. 
 
Anexa nr.3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.D.P.D.U. Sector 6, se modifică în sensul 
stabilirii atribuțiilor corespunzătoare Biroului Monitorizare Contracte și modificării subordonărilor 
corespunzătoare noii organigrame. 

Modificarea atribuțiilor posturilor de natură contractuală evidențiate mai sus se va efectua cu 
respectarea dispozițiilor Legii 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 
În sensul celor expuse mai sus, propunem inițierea unui Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației 
Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6  

Atașăm la prezenta Notă de fundamentare: 
 Anexa nr.1 – Organigrama 
 Anexa nr.2 – Statul de Funcții 
 Anexa nr.3 – Regulamentul de OrganizareșiFuncționare. 

 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
IOAN-OVIDIU MAXIM 

 


