
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26,02.2020, 
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

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

Având în vedere :
-  Referatul de aprobare nr. 455794/CP/07.08.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr.455195/07.08.2020 al Direcţiei Organizare Resurse Umane;

HCLS 3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, modificată şi completată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 şi H.C.L.S.3 
nr. 182/23.06.2020;

-  Adresa nr. 455211/07.08.2020 a Direcţiei Organizare Resurse Umane; 
în conformitate cu prevederile:

-  Art.129 alin.(3) lit. c), art. 166 alin.(2) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legii nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 8 alin.(l) şi art. 11 din Legea-cadm nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti 
nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 3 aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr.43/26.02.2020, modificată şi completată prin 
H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 şi prin H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020, la Secţiunea XXIII -  Direcţia 
Parcări şi Amenajare Urbană - Serviciul Trasări se completează cu o nouă atribuţie care va avea 
următorul cuprins:

„întocmeşte propuneri de programe şi realizează lucrări de amenajare, refacere, 
întreţinere, asfaltare drumuri şi amenajare parcări cu obţinerea tuturor avizelor necesare în acest 
sens

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Organizare Resurse Umane,/va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin 
HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare

Ţinând seama de necesitatea eficientizării activităţii aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 3, astfel cum rezultă din raportul de specialitate nr. 
455195/07.08.2020 al Direcţiei Organizare Resurse Umane, întocmit pe baza 
propunerii nr. 455211/07.08.2020 formulate de către Direcţia Parcări şi Amenajare 
Urbană, având în vedere varietatea activităţii desfăşurate în cadrul Serviciului 
Trasări, este necesară completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu o nouă atribuţie aferentă 
Serviciului Trasări, care va avea următorul cuprins:

„întocmeşte propuneri de programe şi realizează lucrări de amenajare, 
refacere, întreţinere, asfaltare drumuri şi amenajare parcări cu obţinerea tuturor 
avizelor necesare în acest sens".

Având în vedere cele prezentate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe 
care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 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, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.ro
mailto:cabinetp1-im3r@primaric3.ro
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Nr. de înregistrare: 455195 din 07.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02,2020privind 
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 
şi prin H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020;

- H.C.G.M.B. nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al 
Sectorului 3 a atribuţiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3; 
art.129 alin.(3) lit. c), art.166 alin.(2) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
art. 8 alin.( 1) şi art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti 
nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti

- Adresa Direcţiei Parcări şi Amenajare Urbană înregistrată cu nr.451619/05.08.2020 privind 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare din cadrul Serviciului Trasări;

Modificările Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, anexa nr.3 a H.C.L.S 3 
nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 
modificată prin H.C.L.S.3 nr.l27/27.05.2020 şi prin H.C.L.S.3 nr.182/23.06.2020 sunt:

> la Secţiunea XXIII -  DIRECŢIA PARCĂRI ŞI AMENAJARE URBANĂ la 
SERVICIUL TRASĂRI se va adăuga următoarea atribuţie:

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, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarle3.ro
mailto:resursn1mane@primarie3.ro
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- întocmeşte propuneri de programe şi realizează lucrări de amenajare, refacere, întreţinere,
asfaltare drmuri şi amenajare parcări cu obţinerea tuturor avizelor necesare în acest sens;.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare (anexa nr.3) ale H.C.L.S 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii 
şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 şi 
prin H.C.L.S.3 nr.182/23.06.2020. ’
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www.primarie3.ro
TELEFON (004021)3404011 E-MAIL amera|3reurhana@primarie3-ro 

Adresa Sos. Mîhaî Bravo nr. 428, Sector 3, 030328, Bucureşti

CĂTRE,

DIRECŢIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

Având in vedere HCLS3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului 
de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aplicabila de la data de 
01.05.2020, si ţinând cont de varietatea activitatii din cadrul Serviciului Trasări, 
propunem spre analiza si aprobare includerea următoarei atribuţii la serviciul mai 
sus menţionat:

- “întocm eşte propuneri de program e si realizează lucrări de amenajare,
refacere, intretinere, asfaltare drum uri s i am enajare parcari cu obţinerea  
tuturor avizelor necesare in acest sens; ”

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 UE2016/679,printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.ro
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-  www.pri1rtaHe3.ro -
TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (0O4 021) 378 03 04 E-MAIL restjfseum3ne@pnmarie3.ro

Cafea Dude?tf nr 191, Sector 3, 031084, Bucureşti
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c°

Nr. înregistrare: 455211 din 07.08.2020

CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Raportul de specialitate al Direcţiei Organizare Resurse Umane privind proiectul 
de hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02.2020 privind 
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 
modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 şi prin H.C.L.S.3 
nr. 182/23.06.2020;

- Proiectul de Hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02.2020 
privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 şi 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, cu modificările ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m
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.pri1rtaHe3.ro
mailto:restjfseum3ne@pnmarie3.ro

