
 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru 

transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații situate 

în imobilul din  Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, 

Protoieria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de doi ani 

 

 Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-356/22.11.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 nr. D 1330/16.11.2021; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D 1331/16.11.2021 al Direcției Generale 

Administrație Publică Locală - Serviciul Administrativ, nr. M3/332/24.11.2021 al Direcției 

Juridice, Legislație, Contencios Administrativ și nr. N.800/23.11.2021 al Direcției Cadastru, Fond 

Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

Văzând avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

Ținând seama de prevederile art.861 alin. (3), art. 869, art.874 alin. (1) din Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

Luând în considerare prevederile: 

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și 

funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2001 privind administrarea 

imobilului din Piața Amzei nr. 13, sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare adresa Protoieriei Sector  1 Capitală nr. 621/15.09.2021, înregistratată 

la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 49661/15.09.2021, respectiv sub nr. 

49545/15.09.2021; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit.g), art 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3)  

și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 287, art. 349, art. 350, art. 351 din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.- Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea 

în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații situate în imobilul din  

Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria Sector 1 

Capitală, pentru o perioadă de doi ani. 

 

Art.2.- Spațiile menționate la art.1, în suprafață totală  utilă de186,90 mp sunt identificate, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art.2.- (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul 

Administrativ, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol și Direcția Juridică, 

Legislație, Contencios Administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei 

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

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate, ȋn momentul votului fiind prezenți 24 de 

consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 20.01.2022, 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. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

  Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 

                           Lavinia Ionescu 

 

 

 

Nr.:  8 

Data: 20.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Anexă 

     la Hotărârea Consiliului Local 

                  nr. 8/20.01.2022 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

          Daniel-Constantin Ciungu 

 

 

 

Spațiile situate în imobilul din  Piața Amzei nr.13 ce vor fi transmise în folosință gratuită 

către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria Sector 1 Capitală,  

pentru o perioadă de doi ani 

 

 

 

 

 

1. încăperea nr. 1 – Birou în suprafață de 17.33 mp 

2. încăperea nr. 2 – Culoar în suprafață de 4,91 mp 

3.  încăperea nr. 3 – Anexă în suprafață de 4,43 mp 

4.  încăperea nr. 4 – Hol în suprafață de 53,15 mp 

5. încăperea nr. 5 – Culoar în suprafață de 6,07 mp  

6.  încăperea nr. 6 – Grup sanitar în suprafață de 8,11 mp  

7.  încăperea nr. 7 – WC în suprafață de 1,27 mp  

8. încăperea nr. 8 – WC în suprafață de 1,22 mp  

9.  încăperea nr. 9 – Anexă în suprafață de 2,48 mp 

10.  încăperea nr. 13 – Birou în suprafață de 20,62 mp 

11. încăperea nr. 14 – Sală în suprafață de 67,31 mp 

 


