MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea în primul semestru al anului 2013 a Planului de ocupare
a funcţiilor publice pe anul 2013 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1, (anexa 2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 196 din 27.09.2012
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 prevederile cu Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, 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 temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2) din Ordinul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice;
Având în vedere adresa nr. 13167 din 21.05.2013 a Direc
ției Generale de Asistență și
Protecția Copilului Sector 1 privind propunerea de modificare a planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2013.
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. 18398 din 27.05.2013;
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 și se completează art. 2 și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local
al Sectorului 1 nr. 196 din 27.09.2012, după cum urmează:
“Se aprobă modificareași completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru instituţia publică de interes local Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1, 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 Bucure
ști va înștiința Agenția Națională a
Funcționarilor Publici în ceea ce privește modifcarea și completarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice pentru Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, 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 din
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, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul
Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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