
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi    

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1  
 

 
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei  
Juridice şi Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; 

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile din Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

În concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru 
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, 
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
239/22.11.2012  privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
Organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de 
înregistrare 173 din 04.01.2013 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 940, 
începând cu data de 01.01.2013 pentru subunitatea administrativ teritorială a sectorului 1; pentru 
unitatea administrativ territorială a sectorului 1, cu excepţia celor 

          Ȋn 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;  

din cadrul capitolelor bugetare 
„Invaţământ ,Asigurări, Asistenţă Socială şi Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin 
alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;  

 



      CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.   Se aprobă  Organigrama Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.2.  Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform 
Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului 
Public Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 239/22.11.2012 privind 
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare ale 
Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare,  îşi 
încetează valabilitatea începând cu această dată. 

Art.5.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia 
Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate aș Primarului Sectorului 1 şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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