
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1  în administrarea Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă 

de 3182,29 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit 
de către Direcţia Utilităţi 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; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 866 şi următoarele din Codul Civil; 
Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/2001 

privind administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind 

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 
2550,46 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1; 

Văzând adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 
248036/24.07.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 19884/29.07.2014 prin care 
se solicită suplimentarea spaţiului pe care instituţia în deţine în imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 
13.  

Luând act de adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1                                     
nr. 16700/19.01.2015 prin care solicită suplimentarea spaţiului deţinut în imobilul din Piaţa 
Amzei  nr. 13; 

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. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în 
administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă destinaţie 
în suprafaţă de 3182,29 m.p., compus din suprafaţă exclusivă de 2842,31 mp şi suprafaţă comună 
de 339,98, situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, spaţiu identificat conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Spaţiul nominalizat la art. 1 va fi utilizat ca sediu al Direcţiei Generale de 
Impozite şi Taxe Locale Sector 1.  

 



Art.2. Pe toată durata deţinerii în administrare a imobilului descris la art. 1, Direcţia 
Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nu va putea schimba destinaţia acestuia, sub 
sancţiunea revocării dreptului de administare. 

Art.3. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 va suporta contravaloarea 
cheltuielilor legate de dotarea corespunzătoare a spaţiului şi contravaloarea utilităţilor. 

Art.4. Predarea-primirea spaţiului descris la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de 
predare-primire încheiat între părţile interesate. 

Art.5. Se mandatează Primarul sectorului 1 să numească din rândul aparatului de 
specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1. 

Art.6. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                     
nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în 
administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a spaţiului cu altă 
destinaţie, în suprafaţă de 2550,46 mp situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1, cu modificările 
ulterioare se abrogă. 

Art.7. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 
Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General 
Audiente 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 
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