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Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de Direcţia Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului                                                      
Sectorului 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 şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Codului Civil-Titlul VI Proprietatea publică din Cartea  a 
III-a Despre bunuri; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 82/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor 
de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                                                      
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015, în 
sensul că după art. 2 se introduce art. 21 care va avea următorul cuprins: 

 



„Art. 21 - În calitate de titular al dreptului de administrare Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va încheia actele adiţionale la contractele de 
închiriere preluate precum şi contractele de închiriere a imobilelor, în baza repartiţiilor emise 
de Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate conform 
prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 
consitituită la nivelul sectorului 1 al municipiului București”. 

 
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/2015 

rămân nemodificate. 
 
Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 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 26.02.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:      43 
 Data:    26.02.2015  

 


