
 

 
 

    
DISPOZIŢIA NR.  2122/ 03.06.2022 

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

 în data de 10.06.2022, ora 1000 

 

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. 1572 / 03.6.2022 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  10.06.2022, ora 1000 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  10.06.2022 

 

 

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare, din data de 05.05.2022; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată pentru data de 

13.05.2022; 

3. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, din data de 20.05.2022; 

4. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată pentru data de 25.5.2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022 (K2-123/03.06.2022) 

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

administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022 (K2-102/06.05.2022) 

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 aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuințe nZEB 

plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ și asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde prin amplasarea punctelor de incarcare a vehicule electrice în 

cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/ Componenta C10- Fondul local si a cheltuielilor legate 

de proiect (K2-114/19.05.2022) 

Anexă 

la Dispoziția nr. 2122 

din data de 03.06.2022 



 

 
 

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); 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea efecienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea și punerea în funcțiune 

a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ) (K2-117/26.05.2022) 

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); 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui număr 

de 42 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Sectorul 1” în vederea depunerii cererii de 

finanțare prin Programul A.F.M -  “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, sesiune 

08.12.2021 - 13.06.2022/epuizarea bugetului (K2-120/30.06.2022) 

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); 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite a proiectului de 

investiții „Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” și privind 

aprobarea participării Sectorului 1 cu acest proiect în scopul obținerii unei finanțări nerambursabile în 

cadrul  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – 

Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deşeurilor în România (K2-101/04.05.2022) 

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); 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în 

vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței 

nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare (K2-111/17.05.2022) 

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 și protecție socială (C6); 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educational ”Școala de vară, perioada 

iulie-august 2022” (K2-118/27.05.2022) 

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 și protecție socială (C6); 

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 85/05.05.2022 privind  

aprobarea implementării Proiectului educațional și social ”Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii 

educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie-august 2022” (K2-121/02.06.2022) 

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 și protecție socială (C6); 

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din 05.05.2022 privind 

aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii din Ucraina”, la nivelul 

Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-2022 (K2-

122/03.06.2022) 

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 și protecție socială (C6); 

 

15. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Complexului Multifuncțional Caraiman, aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare (K2-096/02.05.2022) 

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); 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1 (K2-119/27.05.2022) 

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); 

 

17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Administrația 

Domeniului Public Sector 1 (K2-108/13.05.2022) 

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); 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul și depozitarea 

panourilor publicitare, chioșcurilor, tonetelor pentru realizarea comerțului stradal și garajelor amplasate 

ilegal pe domeniul public (K2-201/07.07.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

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



 

 
 

- 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 şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

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

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

Sectorului 1 a unor aliniamente stradale și spații verzi aflate în proprietatea publică a Municipiului 

București în vederea întreținerii acestora (K2-109/13.05.2022) 

Comisii:  

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

- 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 şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

20. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare 

a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în Bd. Ion Mihalache nr. 28, 

sector 1, București din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului București, pentru 

scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării (K2-116/16.05.2022) 

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 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); 

 

22. 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) 

 

23. 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) 

 

24. 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) 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 



 

 
 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

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

Mihalache nr. 247, sector 1, București (K2-327/04.11.2021) 

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) 

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr. 97, 

sector 1, București (K2-328/04.11.2021) 

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 (P.U.D.) 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) 

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 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) 

 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Biborteni nr.6 

sector 1, București (K2-331/04.11.2021) 

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) Str. Grigore Manolescu 

nr. 22, sector 1, București (K2-332/04.11.2021) 



 

 
 

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) 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) 

 

39. 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) 

 

40. 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) 

 



 

 
 

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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Crinului nr. 81, sector 

1, București (K2-043/22.02.2022) 

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) 

 

43. DIVERSE: 

 

D1. Adresa Biroului Executorului Judecătoresc Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 26040/17.05.2022, referitoare la eliberare sumă către Compania 

Romprest, în dosarul de executare nr. 496E/2021, conexat cu dosarul nr. 685E/2021; 

D2. Adresa Biroului Executorului Judecătoresc Niculae George, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 28253/26.05.2022, referitoare la eliberare sumă către Compania 

Romprest, în dosarul de executare nr. 297E/2021 și dosar instanță nr. 7599/299/2021; 

D3. Adresa TDR ENERGY nr. 5242/TDR/24.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 28448/27.05.2022, reprezentând notificare pentru debit restant; 

D4. Adresa SC CET GRIVITA SRL nr. 608/26.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 28349/27.05.2022, referitoare la bugetul pe venituri si cheltuieli; 

D5. Adresa SC CET GRIVITA SRL nr. 609/26.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București cu nr. 2835/27.05.2022, referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 

2022; 



 

 
 

D6. Adresa SC CET GRIVITA SRL nr. 610/26.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 28352/27.05.2022, referitoare la majorarea capitalului social; 

D7. Adresa Institutiei Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 128 din 21.022022 referitoare la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 25/03.02.2022; 

D8. Adresa Institutiei Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 129/21.02.2022 referitoare la verificarea legalității Hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 01-24/20.01.2022; 

D9. Adresa Institutiei Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 312/16.05.2022 referitor la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 33/18.03.2022; 

D10. Adresa Institutiei Prefectului Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 322/05.2022 referitor la  verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 

1 nr. 32/01.03.2022; 

D11. Adresa SC CET GRIVITA SRL nr. 618/30.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 28668/30.05.2022 prin care prezintă Raportul și Anexele privind execuția bugetului 

de venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 

D12. Adresa SC CET GRIVITA SRL nr. 619/30.05.2022, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 28670/30.05.2022 prin care prezintă informații necesare întocmirii Raportului anual 

și macheta cu indicatorii economico-financiari pentru anul 2021; 

D13. Adresa Direcției Juridice, legislație, Contencios Administrativ nr. M.2926/28876/28878/ 

03.06.2022 prin care se comunică Sentința civilă nr. 2347/28.04.2022; 

 

 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 


