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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ddeemmaarrăărriiii  aacchhiizziiţţiioonnăărriiii  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  lliibbeerrăă  aa  uunnuuii  iimmoobbiill--tteerreenn++ccoonnssttrruuccţţiiee--ddee  

ccăăttrree  DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,  îînn  ssccooppuull  aammeennaajjăărriiii  

uunnuuii  cceennttrruu  ccoommuunniittaarr  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccuu  ddiizzaabbiilliittăățții  
  

  
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al 

Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  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; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asisten ei sociale; 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protec ia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
inând seama şi de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Văzând şi Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribu iile şi Regulamentul-

cadru de organizare şi func ionare ale Direc iei generale de asisten ă socială şi protec ia copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificări şi completări și ale Hotărârii Guvernului României 
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achizi ie publică din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 67/2015 al ministrului muncii, familiei, protec iei 
sociale şi persoanelor vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilită i; 

În temeiul art.45, alin.(2), alin.(5), teza a II-a, art. art. 81 alin. (2), lit. n) şi art.115, alin.(1), lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 a administra iei publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă demararea achizi ionării de pe pia a liberă, de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a unui imobil compus din teren, cu suprafața minimă 
2500 mp-maximă 4500 mp și construc ie regim de înălțime P+1, cu suprafața utilă locuibilă de 250-450 
mp, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități. 
 



Art.2. Imobilul men ionat la art. 1 va avea următoarele caracteristici principale: imobilul să fie 
situat pe raza sectorului 1 Bucureşti, în apropiere să existe căi de acces circulate de mijloace de 
transport în comun, situa ie juridică clarificată. 

 
Art.3. Se constituie Comisia însărcinată să identifice pe pia a liberă imobilul-teren 

+construc ie- men ionat la art. 1, în următoarea componen ă: 
- Alecsandru Diaconescu - consilier local; 
- Nicoleta Stancu - consilier local;  
- Marinela Adam - consilier local; 
- domnul Dănuț Ioan Fleacă-director general al Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi 

Protec ia Copilului Sector 1; 
- doamna Nicoleta Mioara Voicu-director executiv în cadrul Direc iei Generale de Asisten ă 

Socială şi Protec ia Copilului Sector 1. 
 

Art. 4 Se constituie Comisia de negociere şi de stabilire a pre ului de achizi ie a imobilului 
prevăzut la art. 1, în următoarea componen ă: 

- Doru Iamandi - consilier local; 
- Paul Iulian Olteanu - consilier local;  
- Tănase Stamule - consilier local  
- domnul Bogdan Todiraș-șef birou în cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi 

Protec ia Copilului Sector 1; 
- domnul Alexandru Moise-șef birou în cadrul Direc iei Generale de Asisten ă Socială şi 

Protec ia Copilului Sector 1. 
 

Art.5. Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1 va supune spre 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 oferta desemnată câștigătoare în vederea achizi ionării.  

 
Art.7. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi 

Protec ia Copilului Sector 1, persoanele desemnate la art. 3 şi art.4 şi Serviciul Secretariat General, 
Audien e vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 
de 22.10.2015. 
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