MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2015 a Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 1, precum și la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/ 25.09.2014
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate
întocmit de către Direcţia Juridică şi 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;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, 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 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;
În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 privind
aprobarea 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;
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul
instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a
Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”;
Ţinând seama de propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a
planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Poliției Locale Sector 1, înaintată Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 27390 din 12.06.2015;
Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul semestrului I al anului 2015 a
planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Direcției Generală Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 1, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr.
28206 din 17.06.2015;
Tinând seama de faptul că se avizează favorabil proiectul planului de ocupare a funcțiilor
publice pentru anul 2015 de la nivelul Direcției Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, de
către reprezentantul sindicatului;
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. 3 și Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014, astfel:
“Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
instituția publică de interes local Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1,
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;”
Art.2. Se modifică și se completează art. 4 și Anexa nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al
Sectorului 1 nr.153 din 25.09.2014, astfel:
“Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
instituția publică de interes local Poliția Locală a Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;”
Art.3. (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 instituția publică de interes local Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, pe
anul 2015, conform Anexei nr.1, precum și pentru instituția publică de interes local Poliția Locală a
Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consililui Local nr.153 din 25.09.2014 rămân
nemodificate.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.
Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Management Resurse
Umane, aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, Direcția
Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 şi Serviciul Secretariat
General, Audienţe vor duce 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.
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