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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
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 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 

de Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Management 

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 şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  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; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     Văzând dispoziţiile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind 

reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 

şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Poliţiei Locale a Sectorului 1;  

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 2036/04.05.2015; 

În conformitate cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24678/2015, 

înregistrat la Poliţia Locală a Sectorului 1 sub nr.11527/15.06.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Primarul sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Management Resurse 

Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat 

General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 30.06.2015. 
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