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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa    mmooddiiffiiccăărriiii    SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall    
CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 
de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, 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; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de  Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind 
înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca 
instituţie publică cu personalitate juridică; 

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, 

 
 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea  Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional 

Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional 
Caraiman, 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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