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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    
pprriivviinndd  ttrraannssmmiitteerreeaa  ddiinn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11    îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa    

DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  IImmppoozziittee  şşii  TTaaxxee  LLooccaallee  aa  SSeeccttoorruulluuii  11  aa  ssppaaţţiiuulluuii  ccuu  aallttăă  ddeessttiinnaaţţiiee,,  
  îînn  ssuupprraaffaaţţăă  ddee  22..555500,,4466  mm..pp..  ssiittuuaatt  îînn  PPiiaaţţaa  AAmmzzeeii  nnrr..  1133,,  sseeccttoorr  11  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
51/2001 privind administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 

Având în vedere faptul că prin Actul adiţional nr. 5 la Contractul de închiriere                                 
nr. 10/09.06.2009 încheiat la data de 18.05.2012 s-a stabilit faptul că durata contractului de 
închiriere a imobilului situat în str. Biserica Amzei nr. 21-23 expiră la data de 30.09.2012; 

Ţinând seama de faptul că lucrările de reabilitare şi consolidare ale imobilului din Piaţa 
Amzei nr. 13 au fost finalizate; 

Văzând adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 
1163/28.06.2012 prin care se solicită transmiterea în administrare a unei suprafeţe de 2550,46 
mp din imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 13.  

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2) 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 transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în 
administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă 
destinaţie în suprafaţă de 2.550,46 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, spaţiu identificat 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va proceda la 

predarea-primirea imobilului, care se va realiza pe bază de protocol. 
 



Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 
Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi Serviciul 
Secretariat General Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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