
 

                                                    PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 198/28.07.2022  

Modificat în data de 11.08.2022 
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de personal şi Regulamentului 

 de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                    

a Centrului Cultural European nr. 837/22.07.2022 și Raportul de specialitate al ....................................... 
nr. ...../...........din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ....... și nr. .......;  
Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 20/16 iulie 2008 privind înfiinţarea instituţiei 

publice de cultură, de interes local sub denumirea de Centrul Cultural European Sector 6; 
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului; 
- Legii nr. 350/2006 a tinerilor; 
- O.U.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.G.M.B. nr. 154/2007 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 București, 

în vederea înființării unui serviciu public de interes local sub denumirea de Centrul Cultural 
European; 

  Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022, 
înregistrată la registratura generală a Primăriei Sectorului 6 cu nr. 17484/27.04.2022, cu privire la stabilirea 
numărului total de posturi; 
 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (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, Statul de Funcții, numărul de personal şi Regulamentul de 
Organizare și Funcționare, ca urmare a reorganizării Centrului Cultural European Sector 6, instituţie 
publică-serviciu public de interes local specializat în activităţi de cultură, tineret şi sport, aflat în subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 6. 

Art. 2. Anexa nr. 1 - Organigrama, Anexa nr. 2 - Statul de Funcții şi Anexa nr. 3 - Regulamentul de 
Organizare și Funcționare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își înceteză 
aplicabilitatea. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural European Sector 6 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre poate fi atacată 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 
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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 

Centrului Cultural European Sector 6  
 

 

În prezent activităţile culturale organizate la nivelul Sectorului 6 al municipiului 

București se desfășoară prin intermediul  Centrului Cultural European Sector 6.  

Pentru organizarea în condiţii de eficienţă economică ridicată, se impune 

modificarea Organigramei, Statului de Funcţii, numărului de personal şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European                

Sector 6. 

În temeiul dispoziţiilor 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 şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural 

European Sector 6.  

 

PRIMAR, 

  Ciprian Ciucu 

 



 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI  
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

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

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

Nr. 33372/29.07.2022 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și   
Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Centrului Cultural European              

Sector 6 
 

Prin adresa Secretarului general al Sectorului 6 nr. 259/28.07.2022, Serviciul 
Resurse Umane și Managementul Carierei, este nominalizat, potrivit art. 136 alin. (3) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, în vederea întocmirii prezentului raport de 
specialitate care va însoţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Centrului 
Cultural European 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 Centrului Cultural European Sector 6,  în acord cu 
prevederile:  
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
și, 
   în virtutea principiului autonomiei locale, potrivit art. 75 coroborat cu art. 84 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Prin dispoziţia Primarului Sectorului 6 nr. 1680/08.07.2022 pentru Centrul Cultural 

European Sector 6, a fost stabilit numărul maxim de posturi, respectiv 12 posturi, 
potrivit adresei Instituţiei Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022, 
înregistrată la registratura generală a Primăriei Sectorului 6 cu nr.17484/27.04.2022; 

Prin raportare la structura de funcţii actuală de 18 posturi, constatăm că prin 
proiectul statului de funcţii se desfiintează 6 posturi, astfel încât structura de funcţii va 
cuprinde un număr total de 12 posturi. 



 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI  
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

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

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

Analizând Nota de fundamentare prin care sunt  prezentate detaliat modificările 
propuse cu privire la Organigramă, Stat de Funcţii și  Regulament de organizare și 
funcţionare, constatăm că acestea sunt argumentate potrivit reglementărilor specifice 
aplicabile în cazul reorganizării autorităţilor și instituţiilor publice, respectiv: 
- organigrama cuprinde structuri funcţionale astfel încât să răspundă cerinţelor de 
eficienţă și eficacitate specifice unei autorităţi publice locale; 
- totodată prin organigramă au fost reprezentate corect raporturile de 
subordonare/supraordonare și colaborare a  compartimentelor funcţionale, prin 
raportare la art. 5 lit. ff), potrivit căruia: “ organigrama - structură unitară, redată sub 

forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de 

organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, 

după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ 

supraordonare, precum şi raporturile de colaborare”; 
- are organizată o structură funcţională cu atribuţii în gestiunea curentă a personalului 
contractual și a funcţiilor exercitate de acesta, potrivit art. 557 din Codul administrativ, 
care dispune că “Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de 

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

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

posturile contractuale stabilite 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 
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David Ioana Alina 












