
 

 
 

    
DISPOZIŢIA NR. 1663 / 29.04.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, 

 în data de 05.05.2022, ora 12:30 

 

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a) și art.135 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. K.1229 / 29.04.2022 întocmit de Serviciul Tehnică 

Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL SECTORULUI  1 

DISPUNE: 
 

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în şedinţă ordinară, 

în data de  05.05.2022, ora 12:30 în sala de şedinţă a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1. 

Art.2. – Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.3. – Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai 

Sectorului 1 în format electronic sau pe suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis în format 

electronic. 

Art.4. – Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.5. – Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va 

aduce la cunoștința consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții prin afișare 

pe pagina de internet și la sediul instituției. 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 

 



 

 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1, 

Lavinia IONESCU 

 

 

 

 

AVIZ FAVORABIL, 

 

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ 

Director executiv,  

 Mirona Giorgiana  MUREȘAN 

 

 

 

 

 

Serviciul Legislație și Avizare Contracte, 

Şef Serviciu, 

    Beatrice-Florentina  MOJA 

 



 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  05.05.2022 

 

 

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată pentru data de 18.03.2022; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de 28.03.2022; 

3. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată pentru data de 28.03.2022; 

4. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată pentru data de 30.03.2022; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare digitalizării și transparenței la nivelul 

asociațiilor de proprietari înființate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului 

Bucuresti și a Regulamentului de implementare a acestora (K2-364/2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

6. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de 

contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al Municipiului București în legătură cu 

lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în cadrul Programului multianual de 

reabilitare termică a blocurilor de locuințe la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București (K2-251/ 

30.08.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

Anexă 

la Dispoziția nr. 1663 

din data de 29.04.2022 



 

 
 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Localal Sectorului 1 nr.2/28.01.2021 

privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1  al Municipiului București 

(K2-072/12.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 

a Bulevardului Ion Mihalache și a Căii Griviței aflate în proprietatea publica a Municipiului București în 

vederea reabilitării și modernizării (K2-222/26.07.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru antrenamente sportive din incinta Colegiului 

Național ,,Ion Neculce,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-019/02.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

10. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de gimnastică pentru activități sportive din incinta Școlii 

Gimnaziale ,,Geo Bogza,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-020/02.02.2022) Inițiator - 

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București     

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  



 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport, pentru activități sportive din incinta Școlii 

Gimnaziale ,,Vasile Alecsandri,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-022/02.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

schimbarea destinației unor spații situate la etajul 1 al imobilului situat în Str. Mureș nr.18-24, Sectorul 1, 

București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional), în vederea transmiterii 

acestora în administrarea Poliției Locale Sector 1 (K2-025/05.02.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea cantinei (bucătăriei) din incinta Colegiului Tehnic de Aeronautică 

,,Henri Coanda,, din Sectorul 1, prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-030/08.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

14. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului din curtea școlii pentru activități sportive din incinta 

Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Titulescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

031/08.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 



 

 
 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

15. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta Colegiului 

Tehnic de Aeronautică ,,Henri Coandă,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-

032/08.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea sălii de sport pentru activități sportive din incinta Școlii 

Gimnaziale nr. 178 din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-033/08.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

schimbarea destinației unor spații situate la parterul imobilului din str. Piața Amzei nr. 13, Sectorul 1, 

București (K2-035/09.02.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor (C4) 

 

18. Proiect de hotărâre prin care se aprobă încheierea ”Acordului de cooperare al Municipiului București și 

Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova” (K2-062/29.03.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 



 

 
 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor  de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, 

inclusiv anexele la acestea,  la data de 31 decembrie 2021 (K2-063/29.03.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de 

adoptare a unei hotărâri în vederea schimbării destinației  imobilului situat în str. Prometeu nr. 26, Sector 

1, București, din sediu administrativ al Poliției Locale Sector 1 în imobil cu destinația de  locuințelor 

sociale (K2-065/08.04.2022)   

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

21. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama 

Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, având număr cadastral 

și carte funciară 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în 

administrarea Sectorului (K2-069/08.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

22. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

cooperarea  dintre  Sectorul 1 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea 

finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, 

reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală 

principală din Sectorul 1 (K2-178/02.06.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 



 

 
 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 iunie 2021  (K2-219/26.07.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 septembrie 2021  (K2-319/29.10.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sector 1, la data de 30 noiembrie 2021  (K2-383/17.12.2021)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare (K2-055/10.03.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a activității de transport școlar pentru 

copiii din comunitatea Giulești-Chitila Triaj (K2-075/14.04.2022)  



 

 
 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul 

de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului social de servicii 

Odăi - Cămin pentru persoane vârstnice și Complexului social de servicii Străulești din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-076/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în 

cadrul centrelor de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-077/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul Complexului social de 

servicii Odăi - Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost din subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-078/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 



 

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în 

cadrul Centrelor de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-079/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de 

tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip ''creșă'' și modulelor pavilionare de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 (K2-080/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi de 

recuperare copii cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 (K2-083/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 (K2-084/15.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 



 

 
 

 

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor 

acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului 

București și Parohia Sfânta Vineri Nouă , având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului 

București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfânta Vineri Nouă, situată în șoseaua Nicolae 

Titulescu nr. 157-161, București, Sector 1 (K2-085/18.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

36. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului 

București a Drumului Arieș și a Drumului Cavnic ce se află în proprietatea publică a Municipiului 

București, în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării (K2-087/21.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 19 din 31.01.2018 

privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 (K2-088/28.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate şi protecţie socială (C6) 

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii 

din Ucraina”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-

20221 (K2-089/28.04.2022)  

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

       Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  



 

 
 

 

 

39. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Acumulatorului nr. 

13A, sector 1, București (K2-304/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei nr. 26, sector 

1, București (K2-306/18.10.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 

46,  sector 1, București (K2-321/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr.2, 

sector 1, București (K2-322/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   



 

 
 

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cărbunarilor nr.6A, 

sector 1, București (K2-335/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bilciurești nr. 7,  sector 

1, București (K2-336/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mezeș nr. 18, sector 1, 

București (K2-337/04.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Iancu de 

Hunedoara nr. 40-42, sector 1, București  (K2-013/27.01.2022) 



 

 
 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si amenajarea teritoriului 

(C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

(C4) 

 

 

47. DIVERSE  

D1. Adresa Asociațiilor de Proprietari Calea Griviței nr. 222, nr. 224, nr. 226 înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 6154/03.02.2022, prin care solicită reabilitarea lifturilor; 

D2. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 91/07.02.2022, cu referire la reducerea de taxe și impozite pentru revoluționarii de la 

1989; 

D3. Adresa Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 90/07.02.2022, cu referire la aplicare Legea 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

D4. Adresa CET GRIVITA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6708 din 

07.02.2022, referitoare la justificare solicitare majorare capital social; 

D5. Adresa CET GRIVITA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 6705 din 

07.02.2022, prin care transmite informare referitor stadiu investiție modernizare; 

D6. Adresa Cabinet Avocat Gheorghe Vîlceanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 

nr. 7773 din 10.02.2022, prin care solicită introducerea pe ordinea de zi a sedinței ordinare a consiliului 

local PUD str. Cantonului nr. 71-81; 

D7. Adresa Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 8350 din 

14.02.2022, transmite notificare blocare activități sortare; 

D8. Adresa Companiei Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 8656 din 

15.02.2021, revenire adresă anterioară; 

D9. Adresa BEJ ACTA NON VERBA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 8501 

din 15.02.2022, referitor executare silită; 

D10. Adresa Grădinița nr. 283, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 10315 din 

23.02.2022, referitor prelungire protocol CLS1-SOS Satele Copiilor Romania;   

D11. Adresa doamnei Poteraș Mihaela, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 11839 

din 02.03.2022, prin care solicită restricții parcare dube;   

D12. Adresele Detaco LTD, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 11489, 11429 și 

11501 din 01.03.2022, referitor la Compania Romprest. Adresele au același conținut; 



 

 
 

D13. Adresa BEJ Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 12870 din 

08.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D14. Adresa de revenire nr. S.M./27.092/2021/P/22.02.2022 a Instituției Prefectului Municipiului 

București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 156 din 28.02.2022 cu privire la 

plângerea prealabila referitoare la Hotărârea nr. 215/09.11.2021 privind constituirea unei comisii speciale  

de analiză și verificare a situației patrimoniului Poliției Locale Sector 1; 

D15. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ cu nr. M1290/13582 din 15.03.2022, 

referitor la cererea de chemare în judecată în dosarul nr. 429/299/2022, înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Sectorului 1 București – Secția A II-a Civilă; 

D16. Adresa Spitalului Universitar de Urgenta Elias, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

cu nr. 12986 din 09.03.2022, prin care solicită transfer sume din bugetul local; 

D17. Adresa Biroului Prevenire Situații de Urgenta nr. 8090/2022, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 13855 din data de 14.03.2022, privind solicitarea Administrației Regionale 

Militare Cernăuți;  

D18. Adresa ISMB, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 14774 din 17.03.2022, 

referitor la securitate incendiu scoli; 

D19. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./3.981/P/04.03.2022, înregistrată la 

Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 193/14.03.2022 referitoare la stadiul procedurii de evaluare 

a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Sectorului 1; 

D20. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. M.S./3.406/P/08.03.2022, înregistrată la 

Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 186/14.03.2022 referitoare nerespectarea normelor de 

tehnică legislativă în cazul Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 26/07.02.2022 și 

27/07.02.2022; 

D21. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 15626 

din 22.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D22. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. 16931 

din 29.03.2022, referitor la Compania Romprest; 

D23. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./4586/P/21.03.2022, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 225/28.03.2022, referitor la modificarea și completarea 

titlului și conținutului Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 220/04.12.2020; 

D24. Adresa dl. Dinu-Nicolae Gheorghe, consilier local, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr.188/01.04.2022, prin care solicită raportul anual al Sectorului 1; 

D25. Adresa BEJ Niculae George înregistrată la Sectorului 1 al Municipiului București sub nr. nr. 17778 

din 01.04.2022, referitor Compania Romprest; 

D26. Adresa BEJ Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 18274 din 

05.04.2022, referitor Compania Romprest; 

D27. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 18125 din 04.04.2022, referitor la actualizare nivel chirie spațiu; 



 

 
 

D28. Adresa Companiei de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A., înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 18291 din 05.04.2022, referitor la contestație executare silită; 

D29. Adresele Scolii Gimnaziale nr. 178, înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr 18281 

din 05.04.2022 si cu nr 18275 din 05.04.2022, cu referire la bazinul de înot.  

D30. Adresa PMB înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 18384 din 05.04.2022 

referitor la SC ECO SUD S.A. 

D31. Adresa BEJ Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 18667 din 

06.04.2022, referitor la Compania Romprest; 

D32. Adresa BEJ Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 19668 din 

12.04.2022, referitor la Compania Romprest; 

D33. Adresa BEJ ACTA NON VERBA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 19714 

din 12.04.2022, referitor la Compania Romprest; 

D34. Adresa COMPANIA ROMPREST, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 19490 

din 11.04.2022, referitor somație plată; 

D35. Adresa Instituției Prefectului, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 254 din 

11.04.2022, referitor HCLS1 32 din 2022; 

D36. Adresa COMPANIEI ROMPREST, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 19546 

și nr 19608 din 11.04.2022, referitor la punere în executare debite restante; 

D37. Adresa CET GRIVIȚA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 20012 din 

13.04.2022, referitor la avarii Termoenergetica; 

D38. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ ref. Decizie civilă ref. HCLS1 252 

din 09.07.2019, PUD Șos. Străulești nr. 66; 

D39. Informare CLS1 raport activitate CCR 2021; 

D40. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 1 /27.04.2022 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului  nr. 58/13.04.2022 privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare subterană în zona străzii Banu Manta”, 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/2011; 

D41. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 2 /27.04.2022 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului  nr. 65/13.04.2022 privind predarea de către Administrația Domeniului Public al 

Sectorului 1, către Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. a 50 de amplasamente, în vederea 

construirii parcărilor rezidențiale pentru biciclete/trotinete precum și a altor mijloace de transport 

alternativ ”VELO PARKING” 

D42. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 3 /27.04.2022 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului  nr. 66/13.04.2022 privind predarea de către Administrația Domeniului Public Sector 

1, Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Inters Public-Privat Sector 1 S.A., a amplasamentului 

Parcului ”Ion I.C. Brătianu” în vederea reabilitării și modernizării; 

D43. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 26/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 44/13.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și refuncționalizare a 



 

 
 

imobilului situat în  Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1 și predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare 

Sectorul S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului  terenului și imobilului identificat cu numărul 

cadastral 215318, precum și a  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții,  în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ   (Școala Gimnazială nr. 

6); 

D44. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 27/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 51/13.04.2022 privind constituirea unei comisii mixte pentru 

verificarea execuției bugetare a instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1: Administrația 

Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Multifuncțional 

Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Direcţia 

Generală Impozite şi Taxe Locale, la sfârșitul trimestrului II al exercițiului bugetar 2021; 

D45. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 28/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 42/13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea de 

către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții - “Consolidare, refacere finisaje 

exterioare, înlocuire ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, amenajarea curții, 

refacere canalizare, sistem de drenaj, preluare și evacuare ape pluviale, iluminat arhitectural biserică și 

curte pentru Biserica Evanghelică C.A. București, Sector 1, strada Luterană, nr.2; 

D46. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 29/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 57/13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și 

realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1 al 

Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al 

Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada 

Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1; 

D47. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 30/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 63/13.04.2022 privind aprobarea înființării unui serviciu social de tip 

centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ – F – I), denumit Centrul 

Comunitar Odăi, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1; 

D48. Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 31/27.04.2022 la Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului  nr. 64/13.04.2022 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația 

Domeniului Public Sector 1, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica Ludescu, nr. 80, 

Sector 1. 

 

 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 


