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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa    RReegguullaammeennttuulluuii  IInntteerrnn  aall  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddee  llaa  
nniivveelluull  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii,,  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aa  

SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  nnrr..  3377//2288..0022..22001122,,    mmooddiiffiiccaattăă  șșii  ccoommpplleettaattăă  pprriinn  
HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  

  nnrr..  7766//2266..0044..22001122  
 

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

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

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

            Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă 
vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Municipiului 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; 

            În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 
           Potrivit prevederilor Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 
           În conformitate cu  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, 
punctul 2., Articolul II; 
Luând în considerare prevederile 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecţia 
personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează 
încălcări ale legii;  

Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti nr. 76 din 26.04.2012 privind completarea Regulamentului Intern al aparatului de 
specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 37/28.02.2012; 

           Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
             Având în vedere prevederile din Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
           Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de 
odihnă şi alte concedii, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,  cu modificările şi 
completările ulterioare, a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Cu respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.1225/2011 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 
            Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
            Având în  vedere Referatul emis de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și 
Stare Civilă Sector 1 sub nr. 56269 din 06.07.2012 privind modificarea programului 
Compartimentului  
            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.1. Se modifică prevederile art. 18 ‘’Durata de muncă’’  alineatul 3, însoțit de 
indicele de diferențiere 1 ,  teza  a VIII –a , Ghișeul Certificate Duplicate, Rectificări Acte, 
Înscrieri Menţiuni, din Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 
76 din 26.04.2012 privind completarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la 
nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a 
Sectorului 1 nr. 37/28.02.2012, în funcție de n ecesitățile Direcției Publice de Evidență a 
Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 se modifică programul  de lucru, respectând limitele și 
procedurile impuse de legislația în vigoare, cu următorul cuprins;  
 
“ art. 18  alineatul (3 indice 1) 
(…) 
Ghișeul Certificate Duplicate, Rectificări Acte, Înscrieri Menţiuni astfel: 
 
LUNI şi MIERCURI: 08.30-15.30 – DEPUNERI/PRIMIRI DOCUMENTE; 
MARŢI: 08.30-18.30 - ELIBERĂRI DOCUMENTE.  
JOI: 08.30-15.30 - ELIBERĂRI DOCUMENTE.” 
 
Art.2.  Modificarea Regulamentul intern a fost elaborat cu consultarea  reprezentanţilor 
salariaţilor. 
 



Art.3.

 

Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în Regulamentul Intern, se 
realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de 
legislaţia în vigoare.  

Art.4.Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării și se încorporează în 
Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 37 din 
28.02.2012, identificându-se cu aceasta.  
 
Art.5.Direcţia Juridică şi Resurse Umane de la nivelul aparatului de specialitate al Sectorului 1 
al Municipiului Bucureşti va lua măsuri de afişare  cu privire la modificarea  Regulamentului 
Intern precum şi de luare la cunoştinţă de către toţi angajaţii. 
 
Art.6.Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Juridică 
şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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