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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
 

 

HOT RÂRE 

prin care se ia act de încetarea raportului de serviciu al Directorului Executiv al 

Complexului Multifuncţional Caraiman 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate  
întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate  al 
Serviciului Legisla ie şi Spa ii cu altă Destina ie decât cea de Locuin ă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sectorului 1; 

inând seama de Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

Portivit prevederilor art.45, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

inând seama de Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind 
înfiin area în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifunc ional Caraiman, ca 
institu ie publică cu personalitate juridică; 

Luând în considerare prevederile art. 7.1 din Regulamentul de organizare şi func ionare al 
Complexului Multifunc ional Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 
nr. 77/21.04.2015;  

Având în vedere Dispozi ia Primarului sectorului 1 nr. 3992/22.09.2015 de încetare a 
raportului de serviciu din func ia de conducere de Director executiv a doamnei Angelica 
Juracopschi; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.h) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOT R ŞTE: 
 

Art.1. Se ia act de încetarea raportului de serviciu, prin acordul păr ilor,  al Directorului 
Executiv al Complexului Multifunctional Caraiman începând  cu data de 01.10.2015. 

Art.2. Până la ocuparea postului prin concurs se deleagă atribu iile specifice postului 
către Şeful Serviciului Juridic Contencios, Achizi ii Publice şi Resurse Umane din cadrul 
Complexului Multifunc ional Caraiman. 



Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifunc ional 
Caraiman şi Serviciul Secretariat General Audiente vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 29.09.2015. 
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