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Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de Direcţia Investiţii; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

impozite şi taxe locale a 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; 

Luând în considerare prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.i) şi  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1.(1) Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Sectorului 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici 

aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor 

din Sectorul 1, pentru poziţiile cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din  prezenta 

hotărâre.  

(2) Celelalte poziţii ale Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

231/08.11.2012 rămân nemodificate. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri 

legal constituite cu această destinaţie. 

 

 



Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.08.2014. 
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