
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei, Statului defuncţii şi a Regulamentului de organizare şif uncţionare 

ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-1 l 9/27 .05 .2022; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21989/26.05.2022 al Primarului Sectorului I, întocmit 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 
Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. M3/123/03.06.2022 al Direcţiei Juridice, Legislaţie, 

Contencios Administrativ, nr. i/894/02.06.2022 al Direcţiei Management Resurse Umane şi nr. 
G/2115/30.05.2022 al Direcţiei Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Sectorului l; 

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 
taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului I; 

În virtutea prevederilor Constituţiei României; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În concordanţă cu prevederile art.58-60, art.65-67, art.75-77 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Potrivit prevederilor Legii nr.571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 
În conformitate cu dispoziţiile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
Cu respectarea dispoziţiilor Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
Luând in considerare prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de intres local, cu 
modificarile si completările ulterioare ; 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare. 

In conformitate cu Dispoziţia Primarului Sectorului l al Municipiului Bucureşti nr. 
3085/19.10.2020, prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul Administraţiei 
Domeniului Public Sector 1; 

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităţii Administraţiei Domeniului Public Sector 
I şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile stabilirii numărului maxim de posturi ; 



În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.a), art.166 alin.(2) lit.f) şi art.196 alin.(l) 
lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
în şedinţă extraordinară 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.- Se aprobă Organigrama Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. I . 

Art.2.- Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi numărul de 
personal, conform Anexei nr.2. 

Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public 
Sector 1, conform Anexei nr.3. 

Art.4.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. 

Art.6.- Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind Organigama, 
Statul de functii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public 
Sector 1 îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri. 

Art.7.- (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi _ Direcţia 

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat şi Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
entitaţilor menţionate la alin.(l ), precum şi Prefectului Municipiului Bucureşti. 

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, în momentul votului 
fiind prezenţi 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcţie, astăzi, 28.06.2022, în şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, în temeiul art. 133 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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STAT DE FUNCŢil 
al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 

FUNCTIADE FUNCTIADE GRADUL/ NIVEL NR. 
CONDUCERE EXECUTIE TREAPTA STUDII POSTURI 

Director General II ss 1 
Director General 
Adiunct II ss 1 

Director Adjunct II ss 1 

Sef Serviciu II ss 4 

SefBirou II ss 5 

consilier juridic IA ss 3 

consilier iuridic I ss 1 

insp. specialitate IA ss 31 

insp. specialitate I ss 6 

insp. specialitate II ss 9 

auditor IA ss 2 

subinginer IA SSD 2 

referent IA M 9 

muncitori calificati I MG 9 

muncitori calificati II MG 1 

sofer I MG 11 
Muncitori 
necalificati I MG 1 

Total salariaţi 97 . 


