
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 283/25.10.2022 
privind schimbarea sediului, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, numărului de personal 

și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Locale                                            
de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 

 
 
           Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a  Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 nr................... 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. ..........; 
           Luând în considerare: 
- Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022 privind stabilirea 
numărului maxim de posturi pentru anul 2022;  
- Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1680/08.07.2022 privind stabilirea numărului de posturi 
pentru anul 2022 conform art. III din O.U.G. nr. 63/2010; 

În conformitate cu prevederile:  
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului, a managementului resurselor umane, financiare şi materiale,                      
cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea ghişeului unic, în cadrul Serviciilor  Publice Comunitare  Locale de Evidenţă a 
Persoanelor; 
- art. 370, art. 382 lit. a), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art. 512 alin. (9), art. 518            
și art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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; 
 În temeiul  dispozițiilor 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. Începând cu data prezentei se aprobă schimbarea sediului Direcției Locale de 

Evidență a Persoanelor Sector 6 din strada Hanul Ancuței nr. 4, Sector 6, București, în strada 
Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București, cod poștal 060153. 

Art. 2. (1) Se aprobă Organigrama Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, 
instituție publică de interes local a Sectorului 6, cu personalitate juridică, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă Statul de Funcţii și numărul de personal al Direcţiei Locale de Evidenţă a 

Persoanelor Sector 6, care cuprinde și un post nou înființat de natură contractuală, înființat cu 
caracter nedeterminat și care poate fi ocupat în condițiile legii, conform Anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcţiei Locale de Evidenţă 
a Persoanelor Sector 6, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Procedurile legale pentru schimbarea sediului și cele prevăzute de art. 518 alin. (1) și 
(2) din O.U.G. nr. 57/2019,  cu modificările și completările ulterioare, se vor pune în aplicare în 
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. al Sectorului 6                      
nr. 273/2021 și orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 5. 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                                              
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului, aprobarea Organigramei, 
Statului de funcţii, numărului de personal și a Regulamentului de Organizare                  

și Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 
 
 

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, organigrama, statul de funcţii, 
numărul de personal și regulamentul de organizare și funcţionare al instituţiilor 
publice din subordinea consiliului local. 

Prin adresa Instituţiei Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022 
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 și prin Dispoziţia 
Primarului Sectorului 6 nr. 1680/08.07.2022 privind stabilirea numărului de posturi 
pentru anul 2022 conform art. III din O.U.G. nr. 63/2010 a fost alocat un post 
suplimentar Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6. 

Analizând solicitările justificate privind organizarea și necesarul de personal al 
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, în vederea eficientizării 
funcţionării acesteia, propun reorganizarea instituţiei. 

Întrucât instituţia nu-și mai derulează activitatea în imobilul                     
din str. Hanul Ancuţei nr. 4, pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţii, 
propun schimbarea sediului în strada Drumul Sării nr. 85, Sector 6. 
 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 schimbarea sediului, 
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, numărului de personal și a 
Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6. 
 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 



 

 

 
 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
privind propunerea de reorganizare a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, 

aprobare ale Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 
  
BAZA LEGALĂ 
În conformitate cu prevederile: 

- art.5 lit.kk), art. 370, art. 382 lit a), art. 391, art.405, art.407, art. 408, art.409, art. 512 
alin. (3), art. 518 și art. 540 din O.U.G. nr..57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
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; 
 - O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,  

- H.G. nr. 2104/2004 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului, a managementului resurselor umane, financiare şi materiale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul M.A.I. nr.1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea ghişeului unic, în cadrul Serviciilor  Publice Comunitare  Locale de Evidenţă a 
Persoanelor. 
 - Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
 
SCHIMBĂRI PRECONIZATE: 
 

În vederea eficientizării și optimizării activității Direcției Locale de Evidență a Persoanelor    
Sector 6, în scopul creșterii calității serviciului public și creării premiselor ca această instituție 
publică să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor, propunem reorganizarea compartimentelor 
funcționale și structurii de personal. 

Luând în considerare alocarea unui nou post instituției noastre și reconfigurarea 
spațiilor unde se derulează activitățile specifice instituției noastre, propunem reorganizarea 
compartimentelor funcționale și structurii de personal. 
 Totodată, trebuie precizat faptul că, modificările aduse respectă numărul maxim de posturi 
stabilit pentru anul 2022, conform Dispoziției Primarului Sector 6 nr. 1680/08.07.2022 privind 
stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 emisă în baza adresei Instituției 
Prefectului Municipiului București nr. 9025/21.04.2022,  respectiv 80 de posturi.  

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Direcției Locale de Evidență a Persoanelor    
Sector 6 propunem ca sediul social să fie stabilit în strada Drumul Sării, nr. 85, Sector 6, întrucât 
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instituția nu-și mai derulează activitatea în imobilul din str. Hanul Ancuței nr. 4 iar sediul propus 
este adecvat deschiderii noului sediu social. 
 În continuare, prezentăm pe larg modificările cu privire la Organigramă, Numărul de 
personal, Stat de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de 
Evidență a Persoanelor Sector 6. 
 
 STRUCTURA ACTUALĂ 
 
 Conducerea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 este asigurată de un 
director general și un director general adjunct. 

  
 În subordinea directă a directorului general funcționează următoarele servicii: 
 

Serviciul Stare Civilă, având în subordine Biroul Duplicate și Mențiuni, 2+22 posturi;  
 
Serviciul Resurse Umane, Juridic, constituit din două compartimente: Compartimentul 

Juridic, Contencios Administrativ  și Compartimentul  Resurse Umane 1+7 posturi; 
  
 Serviciul Economic este constituit din două compartimente: Compartimentul  Financiar, 
Contabilitate și Compartimentul Logistică, Comunicare, Achiziții, Registratură Generală, 1+7 
posturi; 
  
 În subordinea directă a directorului general adjunct funcționează următoarele servicii 
și  birouri: 
 

 Serviciul Evidența Persoanelor, condus de un șef serviciu, cuprinde 1+ 36 posturi:   
 
BIROUL NR. 1 Evidența Persoanelor cu 3 compartimente în subordine, compus din 1+20 

posturi: 
 - 1 funcție publică de conducere de șef birou,  
 - Compartimentul nr. 1 Evidența Persoanelor – compus din 6 posturi 
 - Compartimentul nr. 2 Evidența Persoanelor - compus din 7 posturi 
 - Compartimentul nr. 3 Evidența Persoanelor - compus din 7 posturi. 
 

BIROUL NR. 2 Evidența Persoanelor cu 2 compartimente în subordine, compus din 1+14 
posturi: 
 - 1 funcție publică de conducere de șef birou,  
 - Compartimentul nr. 1 Evidența Persoanelor – compus din 7 posturi 
 - Compartimentul nr. 2 Evidența Persoanelor – compus din 7 posturi 
 

STRUCTURA PROPUSĂ:  
 

Serviciul Stare Civilă, având în subordine Biroul Duplicate și Mențiuni, 2+22 posturi  
Funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 
Stare Civilă, se transformă în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional debutant. 

 



 

 

Serviciul Resurse Umane, Juridic, constituit din două compartimente: Compartimentul 
Juridic, Contencios Administrativ  și Compartimentul  Resurse Umane 1+7 posturi  - nu suportă 
modificări. 
  
 Serviciul Economic se reorganizează tot în doua compartimente, astfel: Compartimentul  
Financiar, Contabilitate, Achiziții Publice și Compartimentul Logistică, Comunicare, Registratură 
Generală  1+7 posturi. 

Activitatea privind achizițiile publice trece la compartimentul Financiar Contabilitate, cu 
postul ocupat, iar denumirea compartimentului rezultat va fi Compartiment Financiar, 
Contabilitate, Achiziții Publice. 

Prin urmare, Compartimentul Logistică, Comunicare, Achiziții, Registratură Generală îsi 
schimbă denumirea în Compartiment Logistică, Comunicare, Registratură Generală, iar postul 
vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Financiar 
Contabilitate se desființează și se înființează un post de natură contractuală de inspector de 
specialitate debutant în cadrul Compartimentului Logistică, Comunicare, Registratură Generală, 
care întră sub incidența art. 382 lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Serviciul Evidența Persoanelor, compus din 1 + 37 posturi, se reorganizează și 
redimensionează în 2 birouri, din care, doar un (1) birou va avea în subordine 2 compartimente, 
fiind compus din:  

- 1 funcție publică de conducere de șef serviciu,  
BIROUL NR. 1 Evidența Persoanelor, compus din 1 post conducere + 17 posturi 

execuție 
 BIROUL NR. 2 Evidența Persoanelor cu 2 compartimente în subordine, compus din 1 
post conducere + 17 posturi execuție 
 Compartimentul nr. 1 Evidența Persoanelor – compus din 11 posturi de execuție 
 Compartimentul nr. 2 Evidența Persoanelor – compus din 6 posturi execuție 

În subordinea serviciul Stare Civilă se înființează un Compartiment Înregistrări Mopede  
cu un (1) post. 

Funcționarilor publici li se vor aplica prevederile art.518 alin. (1) și (2) din O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin numire în noile compartimente 
rezultate, fără modificarea atribuțiilor. 

Posturile contractuale nu au prerogativă de funcție publică așa cum sunt reglementate de 
art. 370 alin.(1) și alin.(2) din  O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 Precizăm faptul că sunt respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la încadrarea 
numărului de funcții publice de conducere în procent de 12% din numărul total de posturi, potrivit 
art.391 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare și normei de structură potrivit alin. (3) ale aceluiași articol. 

Conform legislației în vigoare, propunem aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, care se regăsește în Anexa nr.3 
la proiectul de hotărâre. 
 Modificările intervenite în Organigrama, numărul de posturi și Statul de Funcții ale 
Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, sunt prezentate în Anexa nr.1 (Organigrama) 
și Anexa nr. 2 (Stat de Funcții), la proiectul de hotărâre și duc la următoarea structură a funcțiilor: 
  
 Numărul total de posturi pe instituție este de 80, din care: 
 ●   9 funcții publice de conducere; 



 

 

 ●   67 funcții publice de execuție; 
 ●   4 funcții contraluale de execuție; 
 

 În sensul celor expuse, propunem inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei, numărului de personal, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6. 
. 
 
 

p.DIRECTOR GENERAL, 
SOFIA MELINTE  
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Nr. 48782/25.10.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului, aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii, a numărului de personal și a Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale 

Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 

  
 

 
Prin adresa Secretarului general al Sectorului 6 nr. 336/25.10.2022, Serviciul 

Managementul Resurselor Umane, 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 schimbarea sediului, aprobarea 
Organigramei, Statului de funcţii, a numărului de personal și a Regulamentului de 
Organizare și Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea de către Consiliul 
Local al Sectorului 6 a Organigramei, Statului de funcţii, a numărului de personal și a 
Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Direcţiei  Locale de Evidenţă a 
Persoanelor 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 Direcţia Locală 
de Evidenţă a Persoanelor Sector 6, a fost stabilit numărul maxim de posturi, respectiv 
80 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; 
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Prin raportare la structura de funcţii actuală de 79 posturi, constatăm că prin 
proiectul statului de funcţii a fost adăugat 1 post, astfel încât structura de funcţii va 
cuprinde un număr total de 80 posturi. 

Analizând Nota de fundamentare prin care sunt  prezentate detaliat modificările 
propuse cu privire la Organigrama, Statul de funcţii, numărul de personal și a 
Regulamentului de Organizare și Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6, constatăm că acestea sunt argumentate potrivit reglementărilor 
specifice aplicabile în cazul reorganizării autorităţilor și instituţiilor publice, respectiv: 
- organigrama este stabilită în concordanţă cu misiunea și cu scopul direcţiei, astfel 
încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităţilor și 
să servească realizării în condiţii de eficienţă, eficacitate și economicitate a obiectivelor 
stabilite; 
- 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” și art. 373 lit. k) “principiul 

subordonării ierarhice”din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- are organizată o structură funcţională cu atribuţii în gestiunea curentă a 
resurselor umane și funcţiilor publice, potrivit art. 404 din Codul administrativ, care 
dispune că “Gestiunea curentă a resurselor umane, inclusiv a funcţiilor publice este 

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

compartiment specializat, care colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici”, 

precum și o structură în care se regăsesc atribuţiile în relaţia cu publicul ( denumită 
generic Comunicare), 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 

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.” 
-  norma de structură aferentă serviciilor, respectă prevederile de art. 391 alin. (3) 

din Codul administrativ, și anume: “a) pentru constituirea unui birou este necesar un 
număr de minimum 5 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unui serviciu este 

necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;”; 
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- sunt respectate dispoziţiile art. 512 alin. (9) din Codul administrativ, potrivit cărora 
“Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia 

să rezerve postul aferent funcţiei publice. titularilor funcţiilor publice ale căror raporturi de 

serviciu sunt suspendate, le sunt rezervate posturile;”; 

- sunt respectate prevederile art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv este înfiinţată o funcţie publică de execuţie de 
consilier achiziţii publice. 
     - sunt respectate prevederile art. 391 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv: “(1) Numărul total al funcţiilor publice 

de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor 

publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a 

funcţiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul 

instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor 

de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de maximum 12% din numărul total al 

posturilor aprobate. 

(2) Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 

12% prevăzută la alin. (1), se procedează după cum urmează: 

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg; 

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul 

întreg imediat superior acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50.” 

Astfel, potrivit statului de funcţii, rezultă încadrarea numărului de funcţii publice 
de conducere în procentul de 12% din numărul total de posturi, respectiv 9 funcţii 
publice de conducere din totalul de 80 de posturi; 
- structura de posturi este stabilită potrivit art. 405 din Codul administrativ “pe baza 

activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), precum şi prin raportare la activităţile 

desfăşurate de categoriile de personal prevăzute la art. 382.” 
- funcţiile publice sunt stabilite potrivit art. 407 din Codul administrativ “pe baza 

activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, 

prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului 

judeţean sau, după caz, a consiliului local. ” 
- statul de funcţii cuprinde și 4 posturi de natură contractuală, din care 1 post de 
execuţie nou-înfiinţat.  

Postul nou-înfiinţat au caracter nedeterminat, 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.  

Prin urmare, procedurile legale pentru schimbarea sediului și cele prevăzute de 
art. 518 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 se vor pune în aplicare în terrmen de 30 
zile de la intrarea în vigoare. 
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Regulamentul de organizare și funcţionare descrie structura Direcţiei Locale de 
Evicenţă a Persoanelor Sector 6 într-o manieră integrală, atribuţiile principale, 
structura organizatorică, relaţiile funcţionale, competenţe și atribuţii ale 
compartimentelor. 
 

În concluzie, Serviciul Managementul Resurselor Umane, 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. 
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