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            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcția 

Management Resurse Umane; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 122 

din 04.05.2018 privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi 

Exploatare a Filmelor “România Film”Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București; 

Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – București; Cinematografului 

COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenului aferent cinematografului GRĂDINA 

PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; Cinematografului Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, 

Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcții și Anexei  nr. 3 -  Regulamentul de organizare 

şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările si completările 

ulterioare;  

           Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017–privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările  ulterioare; 



           Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând 

administraţia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de 

necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de 

natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 

1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial; 

         În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) şi 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.I.- Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea 

Organigramei,  Statului de funcții și Anexei  nr. 3 -  Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local 

Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. La articolul 36, alineatul (1), după punctul 22
 
se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul 

cuprins:   

    " 23. administrează, în condițiile legii, bunurile imobile și mobile prevăzute la art. 1 și art. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 122 din 04.05.2018. " 

Art.II.- Toate celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcții și Anexei  nr. 3 -  Regulamentul de organizare 

şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor 

subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu 

modificările și completările ulterioare, îşi păstrează aplicabilitatea.   

Art.III.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 

Art.IV.- (1) Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Management Resurse Umane, Direcția 

Utilități Publice și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 (2) Serviciul Secretariat General, Audienţe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice 

menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 Această hotărâre a fost adoptată azi, 04.06.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, 

convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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