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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001166  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  

ddee  ssppeecciiaalliittaattee  şşii  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ssuubboorrddoonnaattee  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  sseeccttoorruulluuii  11,,  

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11,,    

PPoolliiţţiiaa  LLooccaallăă  SSeeccttoorr  11,,  CCoommpplleexxuull  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  SSeeccttoorr  11    

  
  
  
         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de Direc ia Juridică şi  Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

           inând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
func ionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

          În temeiul prevederilor Ordinului Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nr. 
7660/2006 privind aprobarea Instruc iunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a func iilor 
publice; 

          Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a func iilor publice pentru 
anul 2015, înaintate Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici prin adresa nr. 1084/31.08.2015, 
înregistrată sub nr. 40995/31.08.2015 și respectiv adresa nr. I/1293/28.09.2015, înregistrată sub 
nr. 45793/28.09.2015; 

          Cu respectarea prevederilor adresei nr. 40995/2015 emisă de către Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici prin care se comunică că nu sunt observații referitoare la modul de 
completare a proiectelor planurilor de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sectorului 1 – municipiul București și ale instituțiilor subordonate, 
pentru anul 2016; 

         În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin. (2), lit. e) şi art. 115,  alin. (1) lit. b), din 
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 



 
         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
precum și din cadrul instituțiilor publice de la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului București pentru anul 2016, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 

a) Se aprobă Planul de ocupare a func iilor publice pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre;   

b)  Se aprobă Planul de ocupare a func iilor publice pentru institu ia publică de interes local 
Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului a Sectorului 1, conform 
Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

c) Se aprobă Planul de ocupare a func iilor publice pentru  institu ia publică de interes local 
Direc ia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 4, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

d) Se aprobă Planul de ocupare a func iilor publice pentru institu ia publică de interes local 
Poli ia Locală Sector 1, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

e) Se aprobă Planul de ocupare a func iilor publice pentru institu ia publică de interes local 
Complexul Multifunc ional Caraiman Sector 1, conform Anexei nr. 6, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art.2.  (1) Structura Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 din cadrul 
aparatului de specialitate, precum și din cadrul instituțiilor publice de la nivelul Consiliului Local 
al Sectorului 1 al Municipiului București este realizată pe baza propunerilor transmise de 
ordonatorii de credite, în limita numărului de posturi și fondului aferent salariilor de bază, potrivit 
legislației în vigoare.  

          (2) Planul de ocupare a funcțiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) este 
întocmit pe total ordonator principal de credite bugetare și pe fiecare instituție din subordinea 
acestuia.  

Art.3. Responsabilitatea pentru respectarea Planului de ocupare a funcțiilor publice revine 
ordonatorului principal de credite și, după caz, ordonatorilor de credite.     

Art.4. Planul de ocupare a func iilor publice de la nivelul aparatului de specialitate 
precum şi de la nivelul institu iilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu 
înştiin area Agen iei  Na ionale a Func ionarilor Publici.  

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  adoptării.  



Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direc ia Manegement Resurse 
Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, 
Audien e, Direc ia Generală de Asisten ă si Protec ia Copilului a Sectorului 1, Direc ia Generală 
de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poli ia Locală Sector 1, Complexul Multifunc ional 
Caraiman Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 29.09.2015. 
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