
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexelor nr.l şi 2 ale HCLS.3 nr.252/26.06.2018 referitoare 

Ia stabilirea salariilor de baza aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei 
ocupaţionale „AdministraţieM utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 3, modificată şi completată prin 
HCLS 3 nr.578/19.12.2018 şi HCLS 3 nr.86/3L0L2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. î î  5/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
Expunerea de motive nr.346147/CP/22.03,2019 a Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 345737/22,03.2019 al Serviciului Organizare Resurse 
Umane;
Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea Direcţiei Comunicare;

- HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcţiilor publice şi 
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată şi completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 
şî HCLS 3 nr.86/31.01.2019;
Adresa nr.345779/22,03.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:
Art.31 din Legea n r.l88/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2 , cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Aii. 8 alin.(l) şi art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor.

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.L Anexele nr.l şi 2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza 
aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie" utilizate în



cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează, după cum urmează:

1,Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l a H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 se modifică şi completează 
şi va avea următorul cuprins:
“In conformitate cu prevederile art.8 alin.(î) din Legea n r .l53/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă 
se aplică funcţiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relaţii Consiliul Local 
Compartiment Evidenţă Electorală 
S e n i ciul Asistenţă Tehnică şi Legislativă 
Compartiment Spaţii Comerciale 
Serviciul Autoritate Tutelară
Direcţia Comunicare (cu excepţia şefului serviciului Consiliere şi îndrumare)
Direcţia Învăţământ Cultură
Serviciul Fond Funciar
Serviciul Digitalizare şi Arhivare Electronică
Servichd Prelucrare Arhivistică
Biroul Administrare Pieţe
Serviciul Administrativ (cu excepţia şefului de serviciu)
Biroul Ridicări Auto
Compartiment Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 
Biroul Securitate şi Sănătate în Muncă 
Serviciul Control Intern 
Serviciul Audit Public Intern 
Compartiment Fond Imobiliar
Serviciul Management Informaţional (cu excepţia funcţiei publice 
de conducere de Ş e f serviciu) ” 2

2. Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2 a HCLS 3 nr.252/26.06.2018 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
“In conformitate cu prevederile art.8 alin.(I) din Legea n r .l53/2017privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică 
funcţiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcţia Economică 
Direcţia Investiţii şi Achiziţii
Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 
Direcţia Juridică (cu excepţia Compartimentului Relaţii cu Asociaţiile 
de Proprietari şi Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
S e n i ciul Documentaţii de Urbanism 
Compartiment Publicitate Urbană



Director executiv la Direcţia Asistenţa Legislativă 
Direcţia Administrarea Domeniului Public
Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepţia Biroului Securitate 
şi Sănătate în Muncă)

Direcţia Servicii Publice
Şef Serviciu la Serviciul Administrativ
Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare”

Art.II, Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr* 252/26.06*2018 modificată şi completată prin HCLS 
3 nr.578/19.12.2018 şi HCLS 3 nr.86/31,01.2019, rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică şi Serviciul Organizare Resurse Umane, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Detîa

la proiectul de hotârâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.l şi 2 ale 
HCLS.3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente 

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată 

şi completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 şi HCLS 3 nr.86/31.01.2019.

Analizând atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 3 pentru Serviciul Consiliere şi 
îndrumare, funcţia de Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare poate fi considerată ca fiind 
o funţie cu grad ridicat de responsabilitate decizionali, impact major şi o complexitate 
a muncii la un nivel ridicat.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 345737/22.03.2019 al 
Serviciului Organizare Resurse Umane, precum şi modificările propuse ca urmare a 
reorganizării Direcţiei Comunicare, se impun următoarele:

> la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:
- în loc de Direcţia Comunicare va fi Direcţia Comunicare ( cu excepţia şefului 

Consiliere şi îndrumare)
> la Punctul 1 din Nota ia Anexa nr.2:
- va fi introdus şi Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare

în consecinţă, rezultă necesitatea aprobării modificării şi completării Anexelor 
nr. 1 şi 2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente 
funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie"' 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată şi 
completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 şi HCLS 3 nr.86/31.01.2019 şi consider că 
se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare 
plenului Consiliului Loca! Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016.679, primr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I

http://www.primarie3.r0
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre

referitor la modificarea şi completarea Anexelor n r.l şi 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 
privind stabilirea salariilor de baza aferente funcţiilor publice ş i contractuale 

din cadrul fam iliei ocupaţionale „Administraţie” 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, 

modificată şi completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018 
si H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019f

www,pnmane3*ro

Având în vedere:
> Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea Direcţiei Comunicare;
> Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază 

aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată şi completată 
prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018 şi H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019;

> prevederile art.8 aîin.(l) şi art.l 1 din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

> referatul Compartimentului Cabinet Primar înregistrat cu nr.345693/22.03.2019 privind 
trecerea funcţiei publice de Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare pe anexa nr. II a H.C.L.S. 3

' nr.252/26.06.2018;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării Direcţiei Comunicare, sunt următoarele: 
y  ia Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

în loc de Direcţia Comunicare va fi Direcţia Comunicare (cu excepţia şefului Consiliere şi 
îndrumare)

y  la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:
va fi introdus şi Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea şi completarea Anexelor nr.l şi 2 ale 
H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcţiilor publice şi

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1
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REFERAT

Având în vedere criteriile generale de ierarhizare a posturilor, prevăzute de artS alin (1) si 
a r t .ll din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,

Analizând atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei 
Sectorului 3 pentru Serviciul Consiliere şi îndrumare, funcţia de Şef Serviciu Consiliere şt îndrumare 
poate fi considerată ca fiind o funcţie cu grad ridicat de responsabilitate decizională, impact major şi o 
complexitate a muncii la un nivel ridicat, având în vedere volumul şi complexitatea petiţiilor, adreselor 
şi solicitărilor adresate Primăriei Sectorului 3.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, funcţia publică de Şef Serviciu Consiliere şi îndrumare 
va trece de pe anexa I pe anexa H HCLS 252/2017.

PRIMAR

ROBERT SORIN NE60ITA

Negoita Robert Sorin 
22/03/2019 11:13:11 UTC+02

Dateîe dumneavoastră personaje sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.pnmarie3.r0
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Prin prezenta* vă transmitem alăturat următoarele documente:

* Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru modificarea şi completarea 

Anexelor nr.l şi 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente 

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "'Administraţie” utilizate în 

cadrul aparatului de specialitate* modificată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018;

* Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

* Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexelor nr.l şi 2 ale H.C.L.S.3 

nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate* 

modificată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018;

în vederea iniţierii proiectul mai sus menţionat.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primar1e3.ro
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