
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

  

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să întreprindă 

demersurile legale în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al  

Municipiului București, prin reprezentant  legal  

în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Procesul-verbal de inspecție 

al Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021   

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A 376/09.12.2021 al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/5707/09.12.2021 al Direcției 

Management Economic și nr. M3/339/09.12.2021 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios 

Administrativ – Serviciul Legislație și Avizare Contracte din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1;  

Văzând Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale și al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1;  

Luând în considerare amendamentul formulat de grupul de consilieri PNL și aprobat de 

Consiliul Local al Sectorului 1, 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Conform art. 6 din Legea serviciului public de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Ținând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1257/2012 privind stabilirea atribuţiilor generale în 

efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a 

atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea 

plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie 

economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice, cu modificările și 

completările ulterioare (act normativ în vigoare la momentul controlului); 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1028/2021 privind stabilirea atribuţiilor generale în 

efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a 

atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea 

plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie 

economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice; 



Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/2020 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de 

organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia 

Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, 

Luând în considerare Procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de Inspecție 

Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub  nr.39123/22.07.2021; 

Având în vedere adresa Biroului Corp Control nr. O/616/09.12.2021 privind necesitatea 

îndeplinirii măsurilor dispuse prin procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de 

Inspecție Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021, înregistrat la Primăria Sectorului 1 sub  

nr.39123/22.07.2021; 

În temeiul art.5 lit.cc), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

HOTĂRĂȘTE: 

  
 

Art.1.- Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să întreprindă 

demersurile legale în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București, prin reprezentant legal  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 

Procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară 

nr.5093/i/20.07.2021. 

 

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, și compartimentele de 

specialitate din aparatul propriu, conform atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare aprobat prin HCLS1 nr 291/2020 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1 va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților 

menționate la alin. (1), precum și Prefectului Municipiului București. 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 9 voturi împotrivă,  ȋn 

momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  

astăzi, 22.12.2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în 

temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 
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