SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 11 septembrie 2015

Şedinţa a fost convocată de către domnul Vasile Moţoc, Viceprimarul Sectorului 1, având
în vedere delegarea de atribuţii, conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001, prin Dispoziţia
nr. 3769 din 07.09.2015, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin.
(1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu entități private, a Centrului de Resurse în
Asistență Socială, precum și pentru transmiterea folosinței gratuite a unor spații  Primarul
sectorului 1 al municipiului Bucureşti
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere nr. 03/1211/21.07.1999
încheiat cu S.C. Teomod Style Trading S.R.L.  Primarul sectorului 1 al municipiului
Bucureşti
3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de finalizarea negocierilor pentru stabilirea preţului
în vederea închirierii imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1  Primarul sectorului
1 al municipiului Bucureşti
La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali. De asemenea, au participat:
domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul sectorului 1, doamna Camelia Ion – Şef Serviciu
Contencios Administrativ, Juridic, în calitate de înlocuitor de drept al Secretarului Sectorului 1,
directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, reprezentanţi ai
instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.
Doamna Camelia Ion: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Având în vedere
prezența a 22 consilieri, declar deschise lucrările ședinței extraordinare de azi și supun la vot
descărcarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data
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de 27 august 2015, conform art.42, alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:
 13 voturi pentru.

9 abţineri.
Domnul Adrian Tănăsescu: 
Având în vedere Dispoziţia nr.3769/07.09.2015 prin care
s
e convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.09.2015, ora
12.00, vă comunic că pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 3 proiecte de hotărâre.
Supun la vot ordinea de zi.
CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Adrian Tănăsescu:
Să supunem la vot proiectele.


1. Proiect de hotărâre privind înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu entități private, a Centrului de Resurse în
Asistență Socială, precum și pentru transmiterea folosinței gratuite a unor spații  Primarul
sectorului 1 al municipiului Bucureşti
Domnul Adrian Tănăsescu: Dacă nu aveţi întrebări referitor la acest proiect, supun la
vot proiectul de hotărâre.
HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere nr. 03/1211/21.07.1999
încheiat cu S.C. Teomod Style Trading S.R.L.  Primarul sectorului 1 al municipiului
Bucureşti
Domnul Adrian Tănăsescu: Are cineva întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre.
HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.
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3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de finalizarea negocierilor pentru stabilirea preţului
în vederea închirierii imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1  Primarul sectorului
1 al municipiului Bucureşti

Domnul Adrian Tănăsescu:
Are cineva întrebări?
Domnul Teodor Cristian Dumitrescu
: Dacă doar luăm act de finalizarea negocierilor,
de ce este necesar să votăm? Doar luăm act.
Doamna Camelia Ion
: Prin acest proiect se aduce la cunoştinţa consiliului rezultatul
activităţii comisiei mandatate să negocieze preţul de închiriere, conform anexei la prezentul
proiect, sa stabilit preţul şi urmează să se încheie contractul, sens în care se mandatează
Primarul, în calitate de ordonator principal de credite să semneze contractul respectiv.
Domnul Adrian Tănăsescu
: Aţi votat o comisie care să participe la aceste negocieri şi
acum sau încheiat.
Doamna Camelia Ion
: Titlul va fi „aprobarea finalizării negocierilor”.
Domnul Vasile Moţoc
: Propun amânarea acestui proiect până vom hotărî asupra
titlului. Nu trebuie mandatat primarul, ci un reprezentant al acestuia.
Domnul Adrian Tănăsescu
: Propun atunci ca titlul hotărârii să fie: Hotărâre privind
aprobarea finalizării negocierilor pentru stabilirea preţului în vederea închirierii imobilului
destinat arhivei Primăriei Sectorului 1, iar la articolul 2 să se menţioneze că Primarul sectorului
1 va desemna un reprezentant care să negocieze şi să semneze contractul de închiriere. Dacă nu
mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.
Domnul Adrian Tănăsescu
: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider şedinţa de astăzi
încheiată şi vă mulţumesc pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Adrian Tănăsescu

Remus Alexandru Moldoveanu
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Întocmit,
1 ex.
Daniela Anton
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