
 

 
 

   
DISPOZIŢIA NR. 2754 / 22.07.2022 

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, 

 în data de 29.07.2022, ora 1200 

 

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a) și art.135 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. K/ 2059 /22.07.2022 întocmit de Serviciul Tehnică 

Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL SECTORULUI  1 

DISPUNE: 
 

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în şedinţă ordinară, 

în data de  29.07.2022, ora 1200 în sala de şedinţă a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 

1. 

Art.2. – Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.3. – Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai 

Sectorului 1 în format electronic sau pe suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis în 

format electronic. 

Art.4. – Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.5. – Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă 

va aduce la cunoștința consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții prin 

afișare pe pagina de internet și la sediul instituției. 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 

 



 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  29.07.2022 

 

 

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.06.2022; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 24.06.2022; 

3. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 28.06.2022; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selecție a blocurilor de locuințe în vederea 

implementării unui Proict pilot ”Termoficarea de la soare” care va sta la baza programului local 

multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin soluții de eficientizare 

energetică (K2-091/29.04.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea efecienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea și punerea în funcțiune 

a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ) (K2-117/26.05.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui număr 

de 42 stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Sectorul 1” în vederea depunerii cererii de 

Anexă 

la Dispoziția nr. 2754 

din data de 22.07.2022 



 

 
 

finanțare prin Programul A.F.M - “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, sesiune 

08.12.2021 - 13.06.2022/epuizarea bugetului (K2-120/30.05.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul 

de administrație la Grădinița și Școala Primară ”Montessori School Orizonturi Libere” (K2-

131/15.06.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

12/20.01.2022 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti pentru anul 2022-2023 (K2-137/27.06.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate pentru prelungirea funcționării 

Consorțiului Școlar Olga Gudynn International School pe perioada 2021-2025 (K2-138/27.06.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol pe 

raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 Municipiului București (K2-139/01.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  



 

 
 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba 

transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului 

București a unei părți din Str. Jandarmeriei, în vederea modernizării infrastructurii rutiere și a extinderii 

rețelelor de apă și canalizare (K2-140/05.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea proiectului ,,Transpunerea în practică a principiilor 

bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de 

management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) 

pentru perioada 2022-2023” în cadrul Programului Operaţional Capacitate Adrninistrativă 2014 — 

2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: POCA/1014/2/1 (K2-141/05.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama Municipiului 

București, a imobilului situat în București, Str. Constantin Caracaș nr. 46 (fost 60), Sector 1, având 

număr cadastral și carte funciară 26461, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea 

acestuia în administrarea Sectorului 1 (K2-144/12.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor 

acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, 

având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții 

necesare pentru montarea învelitorii din tablă de cupru, a jgheaburilor, burlanelor, execuție tencuieli 

interioare și exterioare, gletuiri, montarea ușilor interioare, glafurilor, rulourilor la ferestre și 



 

 
 

instalațiilor electrice la obiectivul de investiții Centrul multifuncțional – clopotniță și spații liturgice 

conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1 (K2-147/19.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 19 din 

31.01.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 (K2-

151/21.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

16. Proiect de hotărâre privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel 

antepreșcolar - Creșa „RODACIE” ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor 

de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (K2-

155/22.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman (K2-152/21.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

 

18. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre 



 

 
 

Sectorul 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Municipiului București - ARCUB, pentru 

implementarea în comun a evenimentului ”Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii 2022” 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 

 

19. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (K2-

145/12.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 


