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Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice; 

Ţinând seama de 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 şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 
201/17.02.2002 privind transmiterea unui spaţiu din administarea Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea funcţionării unor servicii de 
interes local, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 279/2002;  

Având în vedere: 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/12.12.2002 privind transmiterea în 

administarea Cantinei Centrale de Ajutor Social a unei suprafeţe de cca. 500 mp din spaţiul cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/25.02.2010 privind revocarea dreptului de 
administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1, Bucureşti; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 43/16.03.2010 privind aprobarea încheierii 
Convenţiei de Colaborare între C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti şi 
Consiliul Local al Sectorului 1; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/05.04.2011 privind transmiterea spaţiului cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 992,48 mp şi teren aferent în suprafaţă de 250,76 
mp, situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

Luând în considerare adresa Poliţiei Locale a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti 
nr.1114/22.01.2015 , înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.1941/23.01.2015; 

Pentru o administrare cât mai judicioasă a imobilului situat în str. Pajura nr. 13, în condiţiile în 
care Poliţia Locală Sector 1 deţine în administrare restul imobilului; 

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 aprobă transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 
105,66 mp, situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1 în administrarea Poliţiei Locale Sector 1. 



Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri,  Poliţia Locală a Sectorului 1 va prelua şi Convenţia 
de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 şi C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia 
Regională de Poştă Bucureşti. 

Art.3. Poliţia Locală Sector 1 nu va schimba destinaţia spaţiului transmis în administrare, 
respectiv funcţionarea unor servicii publice de interes local. 

Art.4. Predarea, respectiv primirea spaţiului menţionat la art. 1 se vor realiza pe bază de 
protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 
1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate 
comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului menţionat la art. 1. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice, Poliţia 
Locală a Sectorului 1 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 27.01.2015. 
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