
 

 
 

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. 

 

Bd. Banu Manta nr. 9,  Sectorul 1, București; Cod 011222 

Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 

Email: registratura@primarias1.ro 

http://www.primariasector1.ro 

 

 
DISPOZIŢIA NR.  475 / 03.02.2022 

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

în data de  07.02.2022, ora 1500 

 

Având în vedere art.133 alin. (2) lit.a), coroborat cu art.134 alin.(1) lit. a), alin. (4) și art.135 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. K/356/03.02.2022 al Primarului Sectorului 1; 

În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 134 alin. (4) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere că elementele mai sus-menționate vizează interesul public și constituie o 

situație de maximă urgență,  se impune adoptarea de măsuri imediate; 

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 

extraordinară, în data de 07.02.2022, ora 1500, 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 
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PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1     

      în data de 07.02.2022 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii terenului situat în str. Sângerului nr. 23 Sector 1, 

București, parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școală Gimnazială nr. 162 (Grădinița de 

copii) (K2-370/10.12.2021)   

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);  

 

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 Tonitza” (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 aprobarea implementării și finanțării proiectului ”Să (ne) recunoaștem!”, 

la nivelul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, pentru anul școlar 2021-2022 (K2-

381/15.12.2021) 

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); 

Anexă 

la Dispoziția nr. 475  din data 

de 03.02.2022 
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- Comisia  de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);  

 

4. 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); 

 

5. 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); 

 

6. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București trecerea în 

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București a imobilelor identificate cu 

IE 221658, IE 242878, IE 262440, IE 206170, precum și a Spațiului verde aferent Ateneului Român, 

imobile aflate în domeniul public al Municipiului București (K2-282/22.09.2021) 

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); 

 

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

transmite din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 a unor aliniamente stradale și spații verzi aflate în proprietatea 

publică a Municipiului București în vederea întreținerii acestora (K2-287/22.09.2021)  

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); 
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8. Proiect de hotărâre pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii 

exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și 

Arhiepiscopia Romano-Catolică București (K2-012/20.01.2022)) 

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); 

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

 

9. 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); 
 

10. Proiect de hotărâre privind ”Planul de acțiuni și lucrări de interes local” pentru anul 2022 ce vor fi 

executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare (K2-001/14.01.2022)   

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); 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de 

personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1 (K2-

017/01.02.2022)   

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-

teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București  pe anul 2022 (K2-018/01.02.2022) 

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) 

 

13. DIVERSE: 

D1. Adresa Biroului Executori Judecătorești ACTA NON VERBA înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București cu nr. 2984/17.01.2022, cu referire la dosarul execuțional nr. 1464/2020 privind pe 

creditorul Compania Romprest Service SA și pe debitorul Consiliul Local Sectorul 1 al Municipiului 

București; 

D2. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M. 168-2211 din 19.01.2022 prin 

care transmite Sentința Civilă nr. 4572/07.07.2021, pronunțată de Tribunalul București Secția a II-a CAF, 

în dosarul 15212/3/2021, având ca părți pe reclamantul Asociația pentru Dreptul Urbanismului, iar în 

calitate de pârâți Primăria Sectorului 1, Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sectorul 1 și Consiliul 

Local al Sectorului 1; 

D3. Adresa CET GRIVITA înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 2989/18.01.2022, 

prin care solicită majorarea capitalului social cu 25.000.000 lei; 

D4. Adresa Parohiei Dorobanți înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 3542/20.01.2022, 

prin care solicita sprijin financiar pentru edificare imobil unitate de cult; 

D5. Adresa Curții de Conturi a României înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

3918/21.01.2022, prin care înaintează Decizia nr. 11/17.01.2022 emisă către Compania de Investiții si 

Dezvoltare in Sănătate si Domenii de interes Public-Privat Sector 1 SA, prin care s-au dispus măsuri de 

remediere a abaterilor consemnate în Raportul de control nr. 62412/Ds.88/17.12.2021; 

D6. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M. 3384-257 din 25.01.2022, prin 

care transmite cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a 

Contencios Administrativ și Fiscal cu nr. 31793/3/2021; 

D7. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

3778/21.01.2022, prin care transmite completare la plângerea prealabilă cu privire la indemnizația 

cuvenită pentru zilele de concediu de odihnă neefectuat; 
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D8. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

68205/29.12.2021- plângere prealabilă, prin care solicită plata tuturor drepturilor salariale datorate pentru 

activități desfășurate în Comisia de vânzări spații comerciale; 

D9. Adresa doamnei Cefălan Daniela Nicoleta înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

68209/29.12.2021- plângere prealabiă prin care solicită  plata compensării  concediului de odihnă 

neefectuat; 

D10. Adresa Școlii Gimnaziale nr. 6 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

4085/25.01.2022, prin care solicită sponsorizare reparație sediu din str. Apicultorilor nr. 1; 

D11. Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 4104/25.01.2022, prin care informează despre concursul pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și necesitatea prezenței unui 

reprezentant al Consiliului local al Sectorului 1 în comisia de evaluare a probei de interviu, desemnat prin 

hotărâre de consiliu local; 

D12. Adresa Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București nr. C11/27.01.2022, 

înregistrată sub nr. 2113/28.01.2022 la Instituția Prefectului Municipiului București, prin care solicită 

punctul de vedere referitor la documentații de urbanism de tip PUD; 

D13. Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 înregistrată la Sectorul 

1 al Municipiului București cu nr. 4442/26.01.2022, prin care transmite Raportul de activitate pe semestrul 

II al anului 2021. 

D14. Plângerea prealabilă împotriva 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 Multifuncţional 

Caraiman, formulată de Emil Bîrsan Andreiță, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

4710/27.01.2022, prin care solicită revocarea/anularea acestei hotărâri; 

D15. Adresa doamnei Pascu Adriana înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

4856/27.01.2022, prin care solicită participare la dezbatere propuneri buget anul 2022; 

D16. Adresa doamnei Pascu Adriana înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

4757/27.01.2022, prin care solicită participare la dezbatere propuneri buget anul 2022; 

D17. Adresa Companiei de investitii si dezvoltare in sanatate si domenii de interes public privat Sectorul 1 

SA, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 5064/28.01.2022, prin care transmite 

raportul de control si Decizia Curtii de Conturi a Romaniei; 

D18. Adresa doamnei Pascu Adriana înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

5013/28.01.2022, prin care solicită participare la dezbatere propuneri buget anul 2022; 
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D19. Adresa Liceului Teoretic George Călinescu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu 

nr. 4974/28.01.2022, prin care solicită sprijin pentru rezolvarea unor situații urgente; 

D20. Adresa Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 5231/31.01.2022, privind pe creditorul Compania Romprest Service S.A. și pe debitorul 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București; 

D21. Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 5393/31.01.2022, cu referire la arondare cresă; 

D22. Adresa Elssa Select Services, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

5292/31.01.2022, prin care transmite notificare referitor la contractul de concesiune nr. 371/2020; 

D23. Adresa domnului Ivan Florin, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 

5238/31.01.2022, prin care transmite sesizare referitor la punctele 2 și 3 de pe Ordinea de zi a ședinței 

CLS1 din data de 03.02.2022; 

D24. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 64/31.01.2022, cu referire la petiția domnului Emil Bîrsan, cu privire la HCLS1 204/2020, 

Butonul Roșu; 

D25. Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 66/31.01.2022, prin care transmite plângerea prealabilă a domnului Ivan Florin formulată 

împotriva HCLS1 34/2021, referitor închiriere imobil pentru grădinița Goethe; 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 

 

 

 

 

 

 


