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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  șșii  ccoommpplleettăărriiii    îînn  cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa  sseemmeessttrruu  aall  aannuulluuii  22001133  aa  

PPllaannuulluuii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ffuunnccţţiiiilloorr  ppuubblliiccee  ppee  aannuull  22001133  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  
PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  ((AAnneexxaa  nnrr..11)),,  aapprroobbaatt  pprriinn    

HHoottăărrâârreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..  119966  ddiinn  2277..0099..22001122    
 
         Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direcţia Juridică şi  Resurse Umane; 

Având în vedere 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 art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative 
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 Hotărârii Guvernului României  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          În vederea respectării  prevederilor imperative ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționalității administrației publice 
locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituț iile și autoritățile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
          În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2)  din Ordinul nr. 7660/2006 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
          Ținând seama de Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 5634 din 01.08.2013 privind 
restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2013, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului 
București; 
          Având în vedere referatul nr. E / 1257 din 26.08.2013 al Arhitectului Șef – Biroul 
Urbanism și Autorizații de Construire Pentru Construcții Clasa A, privind propunerea de 
modificare și transformare a unei funcții publice generală de execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, în funcția publică generală de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant.  
           Luând în considerare propunerea privind  modificarea în primul semestru al anului 2013 a  
planului de ocupare a funcţiilor publice, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  
prin adresa  înregistrată sub nr. 33055/27.08.2013; 
           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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se modifică ș i se completează art. 1 și Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 196/27.09.2012, după cum urmează: 

 



                  “Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București , conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  
 

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate 
precum şi de la nivelul instituţiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu 
înştiinţarea Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

          (2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului 
București, pe anul 2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 196/ 

27.09.2012, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.  
 
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.  
 
Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse 

Umane, Serviciul Secretariat General, Audienţe, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 
1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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