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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
ședința extraordinară convocată pentru data de 28.06.2022
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuințe
nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ și
asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin amplasarea punctelor de incarcare a
vehicule electrice în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/ Componenta C10- Fondul
local si a cheltuielilor legate de proiect (K2-114/19.05.2022)
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 sănătate și protecție socială (C6);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței 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) (K2117/26.05.2022)
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);
3. 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 finanțare prin Programul A.F.M - “Stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice în localități, sesiune 08.12.2021 - 13.06.2022/epuizarea bugetului (K2-120/30.06.2022)
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);
În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă
informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă legislația în
domeniul securității datelor cu caracter personal.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite a proiectului
de investiții „Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” și privind
aprobarea participării Sectorului 1 cu acest proiect în scopul obținerii unei finanțări
nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România (K2-132 /20.06.2022)
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);
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