
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE  
privind asigurarea unui spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi 

impozitelor locale 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate comun 
întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale 
Sector 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; 

Luând în considerare prevederile art. 874 şi următoarele din Codul Civil; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând act de adresa Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1                                                             

nr. 129743/16.04.2015 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11224/16.04.2015;  
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 mandatează directorii generali ai Administraţiei Pieţelor Sector 1 şi Direcţiei 
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 de a încheia un contract de comodat în scopul 
deschiderii unui centru de încasare a impozitelor şi taxelor locale în Piaţa Aurel Vlaicu din                                  
str. Borşa nr. 27, Sector 1. 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Directorul General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 1, Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 1 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 21.04.2015. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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