
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 

 
H OT Ă R Â R E  

pr ivind  apr obar ea R egulamentului de or ganizar e şi funcţionar e al  
A dministr aţiei Pieţelor  Sector ului 1 

 
 
 

VăzândExpunerea de motive a Primaruluisectorului 1, Raportul de specialitateîntocmit de 
cătreAdministraţiaPieţelor Sector 1, precumşiRaportul de specialitate al 
DirecţieiJuridiceşiResurseUmane din cadrulaparatului de specialitate al Primaruluisectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

LuândînconsiderareprevederileLegiinr. 24/2000privindnormele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 

PrevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr. 955/2004 
pentruaprobareareglementărilorcadru de aplicareaOrdonanţeiGuvernului nr. 71/2002 
privindorganizareasifuncţionareaserviciilorpublice de administrare a domeniului public şiprivat 
de interes local; 

Ţinândseama de prevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr.348/2004 
privindexercitareacomerţului cu produseşiservicii de piaţăînunele zone publice, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 

Înconformitate cu prevederileOrdonanţeiGuvernuluiRomânieinr. 71/2002 
privindorganizareasifuncţionareaserviciilorpublice de administrare a domeniului public şiprivat 
de interes local, cu modificărileşicompletărileulterioare ; 

Ţinândcont de modificărileaduseHotărâriiConsiliului General al MunicipiuluiBucureşti  
nr. 51/2003 privindmăsurile de îmbunatatire a activităţii in pieţeleagroalimentare din 
MunicipiulBucureştiprinHotărâreaConsiliului General al MunicipiuluiBucuresti nr.  272/2013; 

AvândînvedereprevederileHotărâriiConsiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013 
privindaprobareaStatului de funcţiişiRegulamentului de organizareşifuncţionare ale 
AdministraţieiPieţelor Sector 1; 

Întemeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 privindadministraţiapublicălocală, republicatã, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aprobăRegulamentul de organizareşifuncţionare al 

AdministraţieiPieţelorSectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezentahotărâre. 



Art.2.Începând cu data prezenteihotărârioriceprevederireferitoare la Regulamentul de 
organizareşifuncţionare al AdministraţieiPieţelor Sector 1 îşiînceteazăaplicabilitatea. 

Art.3.Celelalteprevederi ale HotărâriiConsiliului Local al Sectorului 1 nr.113/25.07.2013 
privindaprobareaStatului de funcţiişiRegulamentului de organizareşifuncţionare ale 
AdministraţieiPieţelor Sector 1 îşipăstreazăvalabilitatea. 

Art.4. Primarulsectorului 1,  AdministratiaPieţelor Sector 1, 
DirecţiaJuridicăşiResurseUmane din cadrulaparatului de specialitate al Primaruluisectorului 1 
şiServiciul Secretariat General, Audienţevor duce la indeplinireprevederileprezenteihotărâri. 

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

din data de 16.04.2014. 
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