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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  eeffeeccttuuăărriiii  şşii  ssuuppoorrttaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  lluuccrrăărriilloorr  ddee  bbrraannşşaammeenntt  sseeppaarraatt  llaa  ggaazzee  şşii  

mmoonnttaarreeaa  cceennttrraalleelloorr  tteerrmmiiccee  iinnddiivviidduuaallee  ppeennttrruu  aappaarrttaammeenntteellee  nnrr..  66,,  77,,  1100  şşii  1122    
ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  SSttrr..  AAlleexxaannddrruu  CCoonnssttaannttiinneessccuu  nnrr..  4466--4488,,    

ddiinn  bbuuggeettuull  ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  ddee  vveenniittuurrii  șșii  cchheellttuuiieellii  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
al Direcţiei Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 
şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi 
protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 131/2012  privind prelungirea 
contractlor de închiriere pentru locuinţe transmise din domeniul privat al statului şi administrarea 
Regiei Autonome A.P.P.S. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

Luând în considerare Devizul estimativ întocmit pentru efectuarea lucrărilor; 
În temeiul prevederilor art,45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.b) 

din Legea nr. 215/2001 a a dministraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă efectuarea şi suportarea costurilor lucrărilor de branşament separat la 
gaze şi montarea centralelor termice individuale pentru apartamentele nr. 6, 7, 10 şi 12 din 
imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, din bugetul 
general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1.  

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcţia 
Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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