
MUNICIPIUL BUCUREŞTI       
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare 
 
 
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială 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.I, alin.(2), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Luând în considerare  dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1), 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 achiziţionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare, 
atât în litigii viitoare, cât şi în litigii aflate deja în curs de judecată. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
protecţia Copilului Sector 1 să semneze contractele menţionate la art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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