
 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
  
  
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
  

pentru completarea Anexei II a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1   nr. 63/08.04.2013 
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române - Arhiepiscopia 

Bucureştilor 
 
 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind 
atribuirea în folosinţă a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor; 

În temeiul art. 45 alin.(3), art. 80, art.81 alin.(1) şi 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. – Se completează Contractul de comodat aprobat prin Anexa nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 în sensul că la art. 4 – Obligaţiile Părţilor, lit. 
B) – Obligaţiile Comodatarului după lit. j) se introduce lit. k), ce va avea următorul conţinut: 

„k) comodatarul va achita contravaloarea taxei pe clădire pentru bunul aflat în folosinţa 
sa, în baza deciziei de impunere emise de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 1. În acest sens, în termen de 10 (zece) zile de la data semnării procesului-verbal de 
predare-primire a bunului, comodatarul este obligat să se adreseze Direcţiei Generală de 
Impozite şi Taxe Locale Sector 1 în vederea impunerii bunului ce face obiectul prezentului 
contract”.   

Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                          
nr. 63/08.04.2013 rămân nemodificate.  



Art. 3. – (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1, cu Patriarhia Românâ – Arhiepiscopia Bucureştilor, contractul 
de comodat menţionat la art. 3 din Hotărârea nr. 63/08.04.2013, precum şi orice act adiţional la 
acesta. 

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia 
Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,                    
Ion Brad                      

                                             SECRETAR 
    Remus Alexandru Moldoveanu 
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