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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccţţiiii  aall    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii 1  

 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit 
de Direc ia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 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 de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al 
Sectorului 1; 

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 prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilită ii fiscal – bugetare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specifica i în cadrul fiscal-bugetar; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.108/2015 privind 
aprobarea Organigramei şi Statului de functii ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a 
Sectorului 1; 

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 administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

                    
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Statul de func ii al  Direc iei Generale de Impozite şi Taxe Locale a 
Sectorului 1 Bucureşti, conform Anexelor nr. 1.1 şi nr. 1.2,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  



         Art.2.  Primarul sectorului 1, Direc ia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 
Direc ia Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiente si Bucureşti vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 29.09.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             AdrianăT n sescu       
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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