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         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 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 legislative 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de 
competenţă vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să 
răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel 
calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public 
calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia; 

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

   

Ținând seama de  prevederile Legii nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată(2),  cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din 
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;   

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare; 
 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 privind 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate precum și ale institutțiilor subordonate Consiliului 
Local; 

Având în vedere adresa emisă de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date înregistrată sub nr. 38672/19.12.2012 privind recomandarea de a 
elimina textul de la art. 14 lit. o) motivat de faptul că serviciile publice comunitare de evidență a 
persoanelor nu au atribuții în întocmirea listelor electorale permanente; 
            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;  
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei nr.4  (Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1)  a Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr.195/27.09.2012 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de 



funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare  al aparatului de specialitate, precum și ale 
instituțiilor subordonate Consiliului Local, după cum urmează: 

 
„ La art. 14 din Anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012 privind 

aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate precum și ale institutțiilor subordonate Consiliului 
Local,  se abrogă litera  o).

Litera p) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, 
devine litera o), cu același conținut.  

  

Litera q) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, 
devine litera p), cu același conținut. 

Litera r) de la art. 14 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 195/27.09.2012, 
devine litera q), cu același conținut. ” 

 
Art.2. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, va înştiinţa Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.  
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte 

prevederi ale hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 195/27.09.2012 privind aprobarea 
Organigramei, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare ale aparatului de 
specialitate rămân nemodificate. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia 
Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 
întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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