
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al   Sectorului 1 nr. 262/25.06.2009 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 265/25.09.2007 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de examinare şi 

avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din  
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti 

 
 
 

Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 
specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a 
Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei 
structurilor de vânzare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 265/25.09.2007 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de 
examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare 
din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti; 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/28.02.2012 privind 
încetarea mandatului de consilier local a domnului Dincă Gheorghe; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1), coroborat cu 
art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri domnul Dincă Gheorghe reprezentant al 

Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de examinare şi avizare a implementării 
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din Sectorul 1 al Municipiului 
Bucureşti va fi înlocuit cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu. 

 
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

262/25.06.2009 rămân nemodificate. 



Art.3. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art. 1 şi Serviciul Secretariat 
General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                                              

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                        SECRETAR 
                                                                                    Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     45 
 Data:  28.03.2012 

 


