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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 
specialitate întocmit de către Administratia Piețelor Sector 1; 

Având în vedere 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; 

Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  
nr.32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile  cu altă destinație decât 
aceea de locuință aflate în administrarea  Consiliului General al Municipiului București; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/03.02.2012 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1; 

În temeiul art.45, alin (3),  art.80, art.81, alin.(2), lit.o și art.115, alin.(1), lit.b din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare 
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HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă închirierea spațiilor comerciale situate  în piețele administrate de 
Administrația Piețelor Sector 1, prin licitație publică deschisă, organizată în  conformitate cu 
procedura aprobată prin prezenta hotărâre de consiliu. 

Art.2. Se aprobă procedura de închiriere a spațiilor comerciale situate în piețele din 
sectorul 1 aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini, 
documentația de atribuire, contractul de închiriere și să organizeze  procedura de licitație publică 
deschisă, competitivă cu strigare ș i adjudecare la cel mai mare preț oferit, a spațiilor  comerciale 
situate  în piețele administrate de Administrația Piețelor Sector 1. 



Art.4. Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de evaluare a 
ofertelor  primite în vederea închirierii spațiilor  comerciale situate în piețele pe care le 
administrează. 

Art.5. Se mandatează Administrația Piețelor Sector 1 să numească Comisia de 
soluționare a contestațiilor ce ar putea fi formulate împotriva deciziilor comisiei de evaluare a 
ofertelor. 

Art.6. Se mandatează directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să în cheie 
contractele de închiriere. 

Art.7. Primarul Sectorului 1,  Administrația Piețelor Sector 1, membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor   vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
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