
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind suspendarea aplicarii, pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotararii Consiliului 
General al Municipiului Bucure~ti nr. 304/2017, cu modificarile !?i completarile ulterioare, 

referitoare Ia stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale 
"Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului General, precum !?i in cadrul 

serviciilor ~i institutiilor publice de interes local ale Municipiului Bucure~ti 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure!?ti 
nr. 306/20.01.2021 !?i raportul de specialitate at Directiei Managementul Resurselor Umane 
nr. 486/18.01.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante !?i credite externe nr. 04/29.01.2021 
!?i avizul Comisiei juridice !?i de disciplina nr. 08/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti; 

in conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile !?i completarile 
ulterioare; 
Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fondurile publice, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri 
in domeniul investitiilor publice !?i a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea !?i 
completarea unor acte normative !?i prorogarea unor termene, cu modificarile !?i 
completarile ulterioare; 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1/2019, priivnd unele masuri fiscal -

bugetare ~i pentru modificarea !?i completarea unor acte normative; 
art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 226/2020 privind unele masuri 
fiscal - bugetare !?i pentru modificarea !?i completarea unor acte normative !?i 
prorogarea unor termene; 

Luand in considerare prevederile: 
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure!?ti nr. 304/2017, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 
Hotararii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe 
tara garantat in plata; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile !?i completarile ulterioare; 



in temeiul prevederilor art. 84 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (14) ~i art. 139 alin. 
(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
H 0 T A R A ~ T E: , 

Art.1 Pentru anul 2021, prin derogare de Ia prevederile art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (4) ~i 
alin. (5), punctului 6 din Nota Ia Anexa nr. 1, punctului 5 din Nota Ia Anexa nr. 3a, punctului 5 
din Nota Ia Anexa nr. 3b ~i punctului 6 din Nota Ia Anexa nr. 5 din Hotararea Consiliului 
General al Municipiului Bucure~ti nr. 304/2017, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
incepand cu data de 1 ianuarie, se suspenda aplicarea acestora ~i salariile de baza aferente 
functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al 
Primarului General, precum ~i in cadrul serviciilor ~i institutiilor publice de interes local ale 
Municipiului Bucure~ti se mentin Ia acela~i nivel cu eel acordat pentru luna decembrie 2020. 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti, precum ~i institutiile publice de interes local ale Municipiului Bucure~ti 
vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in l?edinta extraordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucurel?ti din data de 29.01.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 

Cosmin - Victor Smighelschi 

Bucure~ti, 29.01.2021 
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SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

~ 0 M 4 Georgiana Zamfir 
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