MUNICIPIULăBUCUREŞTIă
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT RÂRE
privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 144/27.08.2015 privind achizitionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei structuri mobile de locuit (module de containere),
în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor şi patrimoniu şi al Comisiei
de sănătate şi protec ie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
inând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuin ei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării
sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile
și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială
și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publică
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015
privind achizi ionarea, de către Direc ia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului
Sector 1, a unei structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii
temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115,
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOT R ŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local
al Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015, după cum urmează:
”Art.1. Se aprobă achiziționarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 1 a unei structuri mobile de locuit (module de containere), cu o
valoare maximă de 8500 EUR, fără TVA și costuri de transport și montaj module de
containere cu o valoare maximă de 8000 lei fără TVA, în scopul închirierii pentru o
perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, către familia OAE POMPILIU,
domiciliată în str. Vestei nr. 31, sectorul 1, municipiul București, până la identificarea unei
soluții locative adaptate situației socio-economice a familiei.”
(2) După alin. (1) se introduce alin. (11) care va avea următorul cuprins:
“(11) Cursul de schimb leu-euro este cel stabilit de Banca Națională a României
pentru data de 27.08.2015.”
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 144/27.08.2015
rămân nemodificate.
Art.3. Primarul sectorului 1, secretarul sectorului 1, domnul Oae Pompiliu, Direc ia
Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General,
Audien e vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.
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