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În conformitate cu prevederile Regulamentului European  nr.  679/2016 si a 

Legii  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă 

legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 
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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ  

ședința ordinară convocată pentru data de 20.01.2022 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Implementarea instrumentelor de 

management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către 

cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” în vederea accesării finanțării 

nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Capacitate Adrninistrativă 2014 — 2020, 

CP 16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: POCA/973/2/1 (K2-004/17.01.2022) 

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) 

 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului 

situat în str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității 

Liceului de artă ”Nicolae Toniza” (K2-005/17.01.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

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

- Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei  private (C3); 

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

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

3. Proiect de hotărâre privind colaborarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului 

București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația 

Congregația Inimii Neprihănite, în scopul implementării proiectul ”Casa Familie Sfânta Maria” (K2-

007/18.01.2022) 

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 și protecție socială (C6); 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.240/22.12.2021 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și 

telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de 

către Complexul Multifuncțional Caraiman (K2-009/18.01.2022) 

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); 
 

5. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Planul de siguranță rutieră al Sectorului 1 al Municipiului 

București (K2-010/19.01.2022) 

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); 
 

6. Diverse: 

1. Raportul de activitate privind misiunea și obiectivele Complexului Multifuncțional Caraiman 

pentru anul 2021, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 2266/13.01.2022 

2. Adresa Companiei Romprest Service S.A. nr. 77/10.01.2022, înregistrată la Sectorul 1 sub nr. 

1542/10.01.2022 cu privire la confirmarea bunurilor aflate în custodie la data de 31.12.2021. 
 

 

 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 

 

 


