MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate al
Administraţiei Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi
Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;
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;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii Guvernului
României nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
modificată prin Hotărârea Guvernului României nr.672/2014;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind
organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.272/2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti
nr.51/2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul
Bucureşti;
Având in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1
nr.19/03.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1, nr.113/25.07.2013 privind
aprobarea Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei
Pieţelor Sector 1, respectiv nr.71/16.04.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Administraţiei Pieţelor Sector 1;
În concordanţă cu prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.2804/27.05.2014,
prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322,
inclusiv funcţiile de primar şi viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,
precum şi numărul de 38 posturi posturi prevăzut pentru Administraţia Pieţelor Sector 1;

În temeiul art.42, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) 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 Organigrama Administraţiei Pietelor Sector 1, conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor
Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte
prevederi ale hotărârilor Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare îşi încetează aplicabilitatea la data intrării
în vigoare a acestei hotărâri.
Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 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 26.02.2015.
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