
MUNICIPIULăBUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOT RÂRE 

privind aprobarea participării Sectorului 1 al municipiului Bucureşti  
ca membru afiliat al Bursei de Mărfuri din România 

 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direc iei Juridice şi Expunerea de motive a 

Primarului Sectorului 1; 
inând seama de Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu 
modificările şi completrile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2007 privind bursele de mărfuri; 
inând seama de prevederile art. 122, lit. f) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOT R ŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ca membru afiliat al 
Bursei de Mărfuri din România. 

Art.2. Se aprobă Cererea de acordare a calită ii de membru afiliat al Bursei Romane de 
Marfuri, Contractul de colaborare şi Lista mărfurilor fungibile - materii prime - tranzac ionabile 
pe pia a la disponibil a BRM, prevăzute în Anexele 1, 2, respectiv 3, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze 
actele prevăzute la art. 2 şi să reprezinte interesele acestuia în rela iile cu Bursa Română de 
Mărfuri. 



Art.4. Primarul sectorului 1, Direc ia Juridică, Direc ia Management Economic, Direc ia 
utilită i Publice, Direc ia Investi ii, Serviciul Secretariat General, Audien e vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 27.08.2015. 
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