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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
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PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  
  
  

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei 
de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată; 
 Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea  în 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de Ordinul nr. 42/77/2011 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale şi al ministrului finanţelor publice privind Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice; 
 Luând în considerare înştiinţările transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici sub nr. 19516/18.08.2011, nr. 20639/01.09.2011, nr. 21667/14.09.2011, respectiv nr. 
22261/22.09.2011;  
 Văzând avizul favorabil nr. 907959, 903499/16.09.2011 al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici; 
 Având în vedere rapoartele finale ale examenelor de promovare în clasă şi, respective, 
de promovare în  grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu art.115, 
alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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