
 

    
DISPOZIŢIA NR. 1393 / 07.04.2022 

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

 în data de 13.04.2022, ora 15:00 

 

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.1042/ 07.04.2022 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  13.04.2022, ora 15:00 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 

 



 

 

        

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  13.04.2022 

 

 

1. 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); 

 

2. 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); 

 

3. Proiect de hotărâre modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în 

unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificări și completări (K2-

053/10.03.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:   

Anexă 

la Dispoziția nr. 1393 

din data de 07.04.2022 



 

- 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);  

 

4. 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);  

 

5. Proiect de hotărâre 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 (K2-016/01.02.2022) 

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); 

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

 

6. 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); 

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

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

7. 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);  

8. 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);  

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

Gimnaziale ,,Titu Maiorescu,, din Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-021/02.02.2022) 

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 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);  

 

11. 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); 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea cantinei din incinta Școlii Gimnaziale ,,Titu Maiorescu,, din 

Sectorul 1 prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin aparatul de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 (K2-027/08.02.2022) 

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);  

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 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, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala 

Gimnazială nr. 6)  (K2-038/10.02.2022) 

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); 

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

 

18. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea 

Ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 160/01.02.2022 privind imobilul identificat cu IE 

208505 în suprafață de 3.933 mp și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1 al Municipiului 

București, în vederea realizării unei creșe cu toate utilitățile și anexele necesare (K2-039/14.02.2022) 

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); 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 

nr. 215/09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de 

investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, 

Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1, București (K2-041/16.02.2022) 

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); 

 

 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

137/ 29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții: 

,,Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, strada Jiului 

nr. 163, București, Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare (K2-050/04.03.2022) 

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 

şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

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

vederea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în strada General Berthelot nr. 20, aparținând 

Școlii Gimnaziale nr. 10 către Liceul Dimitrie Paciurea, în vederea derulării activităților de învățământ 

(K2-061/29.03.2022) 

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);  

 

 

22. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru două automate din incinta Colegiului Tehnic 

Mecanic Grivița din  Sectorul 1,  prin licitație publică, aflata în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 1, prin aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1(K2-028/08.02.2022) 

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);  

 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului pentru un bufet 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(K2-029/08.02.2022) 

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);  

 

 

24. 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) 

 

 

25. 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);  

 

26. 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) 

27. Proiect de hotărâre 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, Direcția Generală Impozite și Taxe 

Locale, la sfârșitul trimestrului II al exercițiului bugetar 2021 (K2-230/03.08.2021) 

Inițiator – Grupul consilierilor locali ai Sectorului 1 Partidul Social Democrat 

Comisii:   

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

(C4) 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)  B-dul Mircea Eliade nr. 

113B, sector 1, București (K2-139/09.04.2021) 

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) 

 

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului nr.71-81,  

sector 1, București (K2-303/18.10.2021) 

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) 

 

30. 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) 



 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Oașului nr. 55,  sector 

1, București (K2-305/18.10.2021) 

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) 

 

32. 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) 

 

33. 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) 

 

34. 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) 



 

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr.80, 

sector 1, București (K2-324/04.11.2021) 

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) 

 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Ștefan 

nr.11, sector 1, București (K2-325/04.11.2021) 

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) 

 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Ion Mihalache 

nr.245A,  sector 1, București (K2-326/04.11.2021) 

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) 

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos.București-Târgoviște 

nr.19,  sector 1, București (K2-329/04.11.2021) 

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) 

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr. 6,  sector 

1, București (K2-330/04.11.2021) 

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) 

 

40. 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) 

 

41. 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) 

 

 

 

 

42. 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. 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 


