
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
  
  
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
prin care se solicită  Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptare a unei hotărâri 

prin care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi 
administarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al 

municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1  
a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” 

 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

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; 
 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând adresa Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 5995/07.12.2012 prin 
care ni se comunică acceptul cu privire la transmiterea în domeniul public al municipiului 
Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Teatrului de Vară „Nicolae 
Bălcescu” situat în incinta Parcului Bazilescu, precum şi adresa Direcţiei Juridice şi Resurse 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

În temeiul art. 45, alin.(3), 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 solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri 
prin care să ceară Guvernului României iniţierea unui proiect de hotărâre privind transmiterea 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în 
domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al  Sectorului 1 a 
Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, situat în incinta Parcului Bazilescu. 

 



Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor 
art. 1. 

 
Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul 

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