MUNICIPIULăBUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

HOT RÂRE
pentru rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012,
nr.2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT
SRL pentru spațiile situate în Piața Amzei nr.13, sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al precum și Raportul de
specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;
inând seama de Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor şi patrimoniu a Consiliului Local
al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind nórmele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare cererea SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL prin care
solicită reziliaerea contractelor de închiriere nr. 2342/18.09.2012, nr. 2343/18.09.2012, nr.
2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate pentru spațiile comerciale situate în Piața
Amzei nr.13 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani începând cu data de 18.09.2012 și respectiv
01.11.2012;
În temeiul art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) 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. Se aprobă începând cu data de 01.11.2015 rezilierea contractelor de închiriere nr.
2342/18.09.2012, nr. 2343/18.09.2012, nr. 2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate
pentru spațiile comerciale situate în Piața Amzei nr.13 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani
începând cu data de 18.09.2012 și respectiv 01.11.2012.
Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze acordul de reziliere a contractelor
de închiriere menționate.
Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să demareze procedurile pentru închirierea
spațiilor ce au făcut obiectul contractelor de mai sus.

Art.4. Primarul sectorului 1, Direc ia Management Economic, Direcția Utilități Publice,
Serviciul Secretariat General, Audien e, precum şi celelate servicii interesate din cadrul
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 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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