MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitatie publică, în condițiile legii, a terenului în suprafață
de 1466 mp, situat în Bucureşti, str. Munteniei, nr.29-33, sector 1 (Târgul 16 Februarie), în
vederea amenajării unui complex comercial multifuncţional
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum ș i Raportul de
specialitate întocmit de către Administraţia Pieţelor 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;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
În concordanță cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Faţă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.
51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din
municipiul Bucureşti;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.
239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din
municipiul Bucureşti;
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
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului în
suprafață de 1466 mp, situat în Bucureşti, str. Munteniei, nr.29-33, sector 1 (Târgul 16
Februarie), în vederea amenajării unui complex comercial multifuncţional, identificat potrivit
planului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Administraţia Pieţelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini,
documentaţia de atribuire, să numească comisia de evaluare a ofertelor şi să organizeze
procedura de licitaţie a bunului descris la art.1.
Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să
semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de concesiune al
terenului descris la art.1.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 și Serviciul General,
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Teodor Cristian Dumitrescu
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