
MUNICIPIUL BUCUREŞTI      
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176/28.06.2007 

Văzând  Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate al Serviciului Secretariat General, Audienţe; 

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

Potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
176/28.06.2007 privind  aprobarea iniţierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil 
pentru mutarea arhivei Primăriei Sectorului 1; 

Luând în considerare Referatul nr.K/915/08.07.2015 întocmit de Serviciul Secretariat 
General, Audienţe; 

Având în vedere cererea aprobată în vederea efectuării concediului legal de odihnă a 
doamnei Georgeta Raportaru; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.82, 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. Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 176/28.06.2007, 
în sensul completării componenţei comisiei cu doi membri supleanţi, dintre care un consilier 
local şi un angajat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1, componenţa 
comisiei fiind următoarea: 

 Membri: 
- Alecsandru Diaconescu  – consilier local; 
- Florin Nicolae Andrei Diaconescu  – consilier local; 
- Petrică Marius Ionescu – Director executiv al Direcţiei Utilităţi Publice; 
- Georgeta Raportaru – Şef Serviciu Secretariat General, Audienţe 



Membri supleanţi: 
-  Steliana Cristina Dinu   – consilier local; 
- Daniela Anton – Consilier superior în cadrul Serviciului Secretariat General, 

Audienţe. 

Art.2. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, comisia va lua în considerare un 
Raport de evaluare şi studiu de piaţă privind chiria de piaţă a unui spaţiu corespunzător 
depozitării arhivei Sectorului 1. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
176/28.06.2007 rămând nemodificate. 

Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, membrii comisiei menţionată la 
art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a  Consiliului Local al Sectorului 
1 din data de 21.08.2015. 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 
             Adrian Tănăsescu       
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