DISPOZIŢIA NR. 865/ 28.02.2022
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 în ședință extraordinară
în data de 01.03.2022, ora 1400

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 nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Referatul de aprobare nr. K/ 642/28.02.2022 al Primarului Sectorului 1;
Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) și alin. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vederea necesitatea majorării fondului de rezervă pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanței de Urgență nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român
cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;
În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 134 alin. (4) din Ordonanța
de Urgență 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 nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1
DISPUNE:
Art.1.- Se convoacă de îndată Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în şedinţă
extraordinară, în data de 01.03.2022, ora 1400, 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.

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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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

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a
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datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă
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Anexă
la Dispoziția nr. 865 din data
de 01.03.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 în
data de 01.03.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativteritoriale 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)

PRIMAR,

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND
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