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 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al 
Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

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

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,  

În baza dispoziţiilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

  
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfăşurării 

activităţii de administrare a imobilelor în Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să elibereze autorizaţiile de funcţionare pentru 
persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulament. 

Art.3. (1). Pentru derularea tuturor activităţilor care presupun verificarea îndeplinirii condiţiilor 
legale şi pentru analiza documentelor depuse în vederea autorizării, persoanele juridice achită suma de 
400 lei, care se constituie venit la bugetul local.   

(2). Suma menționată la alin.(1) se va plăti la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 1.  



Art.4. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 
de 16.04.2014. 
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