
MUNICIPIUL BUCURESTI       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului public din zona 

Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Sector 1 

 

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 1 precum şi 

raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;  

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale 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; 

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de sentința civilă nr. 583 din 28 ianuarie 2015 pronunțată de către 

Tribunalul București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 

26647/3/2013, irevocabilă prin Hotărârea nr. 6351/2014 pronunțată de către Curtea de Apel 

București, prin care S.C. Compania Romprest Service S.A. și Primăria Sectorului 1 au fost 

obligate să asigure servicii de salubrizare aferente domeniului public din zona Fabrica de 

Cărămidă nr. 1A, Sector 1; 

Luând act de notificarea domnului Cernat Ilie transmisă prin intermediul B.E.J. Trancă 

Bogdan Ovidiu prin care ne solicită să ne conformăm și să executăm sentința nr. 583/2014; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului 

public din zona Fabrica de Cărămidă nr. 1A, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. S.C. Compania Romprest Service S.A va efectua operaţiunile de salubrizare pe 

străzile menţionate în anexa la prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile contractului nr. 

J077/S/ din 30.06.2008 şi a celorlalte acte adiţionale la acesta. 

 

Art.3. Se mandatează Viceprimarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama 

Consiliului Local al Sectorului 1, un act aditional la contractul nr. J077/S/din 30.06.2008, în care 

să se consemneze cele menţionate la art. 1 şi 2. 

 



Art.4.Viceprimarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management 

Economic, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliției Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, 

Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 30.06.2015. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

             Adrian Tănăsescu       

                                                                                                         SECRETAR 

                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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