
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
                                                                                                      
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil 

necesar pentru desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de 
Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul 

de specialitate întocmit de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;  
Luând în considerare 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;  

Având în vedere prevederile art.16, alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, republicată cu modificările uterioare; 

Ținând seama de adresa nr. 60089/13.10.2015 a Direcției Publice de Evidență a 
Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, înregistrată la Registratura Generala a Sectorului 1 al 
Municipiului București sub nr. 5612/16.02.2016; 

Luând în considerare referatul Serviciului Administrativ nr. D119/21.03.2016; 
  În temeiul art. 45, alin. (3) şi alin.(5), teza a II-a, 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 aprobă închirierea de pe piața liberă a unui imobil necesar pentru 
desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și 
Stare Civilă Sector 1 
        Art.2. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificare a unui imobil necesar pentru 
desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și 
Stare Civilă Sector 1, în următoarea componență: 
   -  Cosmin Marius Fodoroiu   - consilier local; 

 -  Constantin Bortă    - consilier local;  
 - ……………………….   - reprezentant al Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1      
 
  (2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului şi condiţiilor de închiriere 
a unui imobil menționat la art. 1, în următoarea componență: 

- Doru Iamandi    - consilier local;  
- Ion Brad     - consilier local;  
- …………………………... - reprezentant al Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 



 
           Art.3. Se împuternicește doamna  Elena Simona Moisescu, Director executiv  al 
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 să semneze, în numele și 
pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.            
          Art.4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare 
Civilă Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2, Direcţia Management Economic şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
   (2) Serviciul Secretariat General, Audeințe va asigura comunicarea prezentei 
persoanelor  și compartimentelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului 
Municipiului București. 

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

1 din data de 25.04.2016. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             Adrian Tănăsescu       
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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