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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ffuunnccțțiioonnaarree    aall    

CCoommpplleexxuulluuii  MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall  CCaarraaiimmaann  
 
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 
de către Directorul Executiv al Complexului Multifunc ional Caraiman, precum şi Raportul de 
specialitate al Direc iei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului sectorului 1; 

Având în vedere 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; 

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

inând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

inând seama de Hotărârea 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; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit e), coroborate cu prevederile 
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 
 

HOTĂRAŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului 

Multifunc ional Caraiman, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 1 nr. 77/21.04.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale al Complexului Multifunc ional Caraiman,  



Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifunc ional 
Caraiman, Direc ia Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General Audien e vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 22.10.2015. 
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