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            Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului  Bucureşti, 
Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia 
Juridică şi 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 cultură, 
învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 – educației naționale, cu completările și 
modificările ulterioare ; 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile Legii nr.284/2010 - Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere 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 prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1086/2013 pentru 
aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern în România; 

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1096/2002 privind trecerea 
imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al 
Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 



Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României .nr. 84/2012  privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 
            Ținând seama de Ordonanţa Guvernului României nr. 70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice 
locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernelor ori a ministerelor; 

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 
salarizarea personalului bugetar pe anul 2014 și alte măsuri privind cheltuielile publice; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 
73/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 – 6 a unor 
atribuții privind protecția socială; 

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București  nr. 151/2001 privind 
trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în Administrația Consil iilor Locale ale 
sectoarelor 1 – 6 ; 
               Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
81/28.05.2013  privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1;                  
               În temeiul  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b) din  Legea nr. 
215/23.04.2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
            
            Art.1. Se aprobă Organigrama Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
            Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr total de 24 posturi, conform 
Anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
            Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Unităţilor 
de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
            Art.4.  Începând cu data prezentei, celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1 îşi înceteaza aplicabilitatea. 
 



           Art.5. Primarul sectorului 1,  Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 30.01.2014. 
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