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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  VViicceepprriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii,,  îînnllooccuuiittoorruull  ddee  

ddrreepptt  aall  PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  ccoonnffoorrmm  aarrtt..  5577,,  aalliinn..  ((22))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  221155//22000011,,    

ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  ssăă  sseemmnneezzee  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  rreepprreezzeennttaannțțiiii  

ffuunnccțțiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii,,  rreessppeeccttiivv  rreepprreezzeennttaannttuull  ssaallaarriiaațțiilloorr  ccoonnttrraaccttuuaallii,,  AAccoorrdduull  CCoolleeccttiivv,,  

rreessppeeccttiivv  CCoonnttrraaccttuull  CCoolleeccttiivv  ddee  MMuunnccăă  îînncchheeiiaattee  llaa  nniivveelluull  aappaarraattuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aall  

PPrriimmaarruulluuii  SSeeccttoorruulluuii  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Management Resurse Umane;  

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, r2, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 284/2010- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor art. 137-139 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Ţinând cont de dispoziţiile art. 72, art. 74 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele 

de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective; 

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, r3, cu modificările şi completările ulterioare; 

În concordanţă cu Procesele verbale de negociere a contractului colectiv de 

muncă/acordului colectiv încheiate între Primarul Sectorului 1 şi reprezentantul personalului cu 

contract individual de muncă/reprezentanţii funcţionarilor publici de la nivelul aparatului de 

specialitate, înregistrate sub nr. I/677/15.06.2015 şi I/679/16.06.2015; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord 

colectiv între Primarul Sectorului 1 şi reprezentanţii funcţionarilor publici, anexat procesului 

verbal nr. I/679/16.06.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1) 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. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv şi ale Contractului colectiv de muncă 

de la nivelul aparatului de specialitate. 

(2). Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul 

de drept al Primarului Sectorului 1, conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum şi reprezentanţii funcţionarilor publici ai 

aparatului de specialitate, să semneze Acordul colectiv, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul 

de drept al Primarului Sectorului 1 conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum şi reprezentantul personalului contractual al 

aparatului de specialitate, să semneze Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri 

şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii. 

Art.2. Prevederile Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă, aprobate 

potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării în cadrul instituţiei, respectiv de la data 

înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Inspecţia 

Muncii - Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale, din care un 

exemplar pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice -

Inspecţia Muncii - Inspectorarul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 

Management Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

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

din data de 30.06.2015. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

             Adrian Tănăsescu       

                                                                                                         SECRETAR 

                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 

 

 

 

 

 

 

 Nr.:       117 

 Data:    30.06.2015  



 


