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             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direc ia Management Resurse Umane și Direcția Management Economic; 

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; 

  Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de 
la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile  
majorărilor salariale pe anul 2015; 

  În vederea îndeplinirii continue și regulate a atribuțiilor privind apărarea drepturilor și 
libertăților ale persoanei, ale proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 
infracțiunilor, Poliția Locală Sector 1 este guvernată de îndeplinirea funcției fundamentale de 
satisfacere a intereselor comunității locale;  

 De asemenea, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, prin serviciile 
sale de specialitate asigură, pentru un număr de aproximativ 180.000 de contribuabili persoane 
fizice și executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, 
impunerea tututor contribuabilor persoane fizice și juridice, soluționarea conteztațiilor formulate 
împotriva actelor administrative, identificarea cazurilor de evaziune fiscală; 

Luând în considerare faptul că personalul angajat, prin activitatea depusă, contribuie la 
asigurarea desfășurării în bune condiții la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de presta ii 
gestionate de sectorul 1 al municipiului București, de continuitate a activită ii  instituțiilor publice 
de interes local etc. 

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

 Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
             Potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           inând seama de dispozi iile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea 
solu ionării proceselor, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protec ia personalului din 
autorită ile publice, institu iile publice şi din alte unită i care semnalează încălcări ale legii;   

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



            Potrivit prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Func ionarilor Publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si 
completările ulterioare;  
            Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010– LEGE CADRU privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
           inând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilită ii fiscal – bugetare; 
           Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
41/2015; 
           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 - pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ară garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art. I, punctul 1, alin. (52) și (53) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice; 
            Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2015; 
              

Având în vedere: 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

nr. 121 din 28.07.2015 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale 
Sector 1; 

  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, 
nr.154 din 29.09.2015 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de 
Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1; 

 
            De asemenea, luând în considerare referatele de oportunitate: 

 referatul aprobat cu nr. 359760  din 13.10.2015, al Direcției  Generală de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 1 înregistrată sub nr. 31893 din 21.10.2015; 
 referatul aprobat cu nr. 22031 din 20.10.2015, al Poliției Locale Sector 1  
înregistrat sub nr. 31877 din 21.10.2015; 

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competen ă 
vizând administra ia publică locală, Sectorul 1 al muncipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor 
noi cerin e ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor 
atribu ii sau îndeplinirii unor noi atribu ii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi 
competent orientat către cetă ean şi nevoile acestuia; 

În considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară 
a cărei reglementare nu poate fi amânată se impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea 
hotărârii consiliului local;  
            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. Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 21.08.2015 privind 
aprobarea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local 
Sector 1, se modifică și se completează, după cum urmează: 
 
            “Art.3. Începând cu data de 1 noiembrie 2015, se aprobă creșterea drepturilor salariale ale  
personalului din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, cu 12% față de 
nivelul lunii octombrie 2015, după cum urmează: 

a) Poliției Locale Sector 1; 
b) Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 1;” 

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 140 din 21.08.2015 rămân 
nemodificate.  

  Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția  
Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Direc ia 
Management Resurse Umane, 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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