MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor
subordonate Consiliului Local
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate
întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1 ;
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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor, cu modificările și completările 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;
Cu respectarea 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 s ocial, cu modificările si
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare 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, cu
modificările și 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, cu modificările și completăril ulterioare;
În vederea respectării prevederilor imperative ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea func
ționalității administrației publice
locale, a numărului de posturiși reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind
aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările
și completările
ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106/25.07.2013 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale
aparatului de specialitate precum
și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 5634/01.08.2013 privind
restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2013, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului
București;
Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instit uțiilor publice locale de la
nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile
restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2013;
Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilo r publice locale de la
nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile
restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2013;
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;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură
organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele
reglementate de legislaţia în vigoare.
Art.3. Prevederile prezentei hotărârii întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte
prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al
aparatului de specialitate, îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei
hotărâri.
Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia
Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul
Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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