
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Investiţii; 

Ţinând seama de Raportul 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 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 
transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

Văzând Autorizaţia de construire nr. 166/09/O/12601/24.05.2014 privind edificarea unei 
grădiniţe cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile aferente, aparţinând „Cartierului de 
locuinţe sociale şi tineret Odăi”; 

Luând act de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor                                             
nr. JUC671/09.04.2014; 

Ţinând seama de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1 nr. 13478/27.05.2015; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                   
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se ia act de finalizarea grădiniţei cu regimul de înălţime P+1E, inclusiv instalaţiile 
aferente, în Cartierul de locuinţe sociale şi tineret Odăi, cu următoarele suprafeţe: teren în 
suprafaţă de 446 mp şi construcţie edificată pe acesta, cu o suprafaţă construită la sol de 446 mp 
şi suprafaţă construită desfăşurată de 900 mp. 

Art.2.  Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului menţionat la art. 1 şi a loturilor conexe acestuia (alei de 
acces, trotuare), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunurilor menţionate în Anexa 
nr. 1, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 se va realiza în termen de maximum 30 de zile 
de la data prezentei hotărâri. 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de 
specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea bunurilor descrise în Anexa nr. 1 a 
prezentei hotărâri. 



Art.5.  Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al    Sectorului 1 
nr. 70/16.04.2014, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 
209/11.12.2014, se abrogă. 

Art.6. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

din data de 28.05.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:       100 
 Data:    28.05.2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului Local  
         nr. 100/28.05.2015 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Ion Brad 
 
 
 
 

LLIISSTTAA  
iimmoobbiilleelloorr  ccaarree  vvoorr  ffii  ttrraannssmmiissee  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  

PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  
 
 
1. Lot nr. 148 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264674, având o suprafaţă de 11 

mp; 

2. Lot nr. 149 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264675, compus din teren în 
suprafaţă de 10 mp; 

3. Lot nr. 150 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264676, având o suprafaţă  de 120 
mp.;  

4. Lot nr. 151 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264677, având o suprafaţă de 3 
mp.; 

5. Lot nr. 152 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264678, compus din teren în 
suprafaţă de 390 mp; 

6. Lot nt. 153 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264679, compus din teren în 
suprafaţă de 6 mp.; 

7. Lot nr. 154 reprezentând rampă, cu număr cadastral 264680, având o suprafaţă de 9 
mp; 

8. Lot nr. 155 reprezentând spaţiu verde, cu număr cadastral 264681, având o suprafaţă 
de 6 mp; 

9. Lot nr. 156 reprezentând grădiniţă, având număr cadastral 264682, compus din teren în 
suprafaţă de 446 mp şi construcţie edificată pe acesta, având regim de înălţime P+1, cu o 
suprafaţă construită la sol de 446 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 900 mp, clădire 
construită în 2014; 

10. Lot nr. 157 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264683, având o suprafaţă de 33 
mp; 

11. Lot nr. 158 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264684, având o suprafaţă de 22 
mp.  


