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SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

MINUTĂ 

privind lucrările ședinței extraordinare  

a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată pentru data de 19.12.2022, ora 10:00 

 

 

Plecând de la prevederile art. 134 alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consemnăm următoarele: 

 Ședința a fost convocată de către doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul 

Sectorului 1 prin Dispoziţia nr. 5565/15.12.2022 pentru data de 19.12.2022, ora 10:00, ţinând seama 

de prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (1) lit. a) și art.135 din actul normativ mai sus-

menționat, cu următorul proiect de Ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat 

a proiectului cultural-religios de interes public local denumit ”Concert de Crăciun VENITE 

ADOREMUS” – Concert inaugural al Orchestrei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din 

București în data de 19 decembrie 2022, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 

București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București  (K2-299/13.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  (C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind aprobarea unor măsuri locale 

destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile 

din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023"  (K2-292/05.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  

- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  (C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii 

administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul, depus de Direcția 

Management Economic, în data de 08.12.2022 (K2-301/15.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

     Comisii:  
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- Comisia de studii, procnoze economico-sociale,buget, impozite și taxe locale  (C1) 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu (C4) 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii 

publici și personalul contractual încadrați în funcții din familia ocupațională Administrație din 

administrația publică locală, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 (K2-279/24.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii 

publici și personalul contractual încadrați în funcții din familia ocupațională Administrație din 

administrația publică locală, din cadrul Poliției Locale Sector 1 (K2-280/24.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile 

contractuale din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugeare și administrație din cadrul 

Administrației Domeniului Public Sector 1 (K2-300/15.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

  

 

Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Proiectarea, montarea și punerea în funcțiune a 

700 de stații de reîncărcare în Sectorul 1 al Municipiului București” în vederea depunerii cererii 

de finanțare prin A.F.M  - Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 
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vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu 

putere normală - sesiune 14.11.2022 – 23.12.2022 / epuizarea bugetului (K2-277/24.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea proiectului ,,Transpunerea în practică a 

principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin 

implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al 

municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023” în cadrul Programului Operaţional 

Capacitate Administrativă 2014 — 2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: 

POCA/1014/2/1 (K2-216/13.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Horărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor 

de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență 

din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023 (K2-

272/21.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a 

acestuia preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 178, Sector 1 pentru anul școlar 2022-

2023 (K2-278/24.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   
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- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5) 

 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a 

aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al 

Municipiului București  a unei părți din Str. Jandarmeriei, în vederea modernizării infrastructurii 

rutiere și a extinderii rețelelor de apă și canalizare (K2-140/05.07.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 

pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele 

Municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței nr. 115-117, Sector 1, București în 

vederea realizării unui centru educațional multifuncțional (K2-253/04.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei 

private (C3); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 

pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama 

Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, 

în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183 (K2-284/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 
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14. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea 

achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, str. 

Căpâlna nr. 5, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 207014,  în scopul amenajării unei parcări 

de reședință (K2-285/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea 

achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, Bd. 

Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 267860,  în scopul 

amenajării unui loc de joacă (K2-286/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

  

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de 

modificarea a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giuleşti” din 

Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București (K2-

293/06.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

17. Proiect de hotarare privind  solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî, în 

condițiile legii, cu privire la asocierea acestuia , în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în conformitate cu art.166 

alin.(2) lit.c, lit.g și lit.r  și lit.s cu autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din 

străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale și cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali (K2-240/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 
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 Comisii:  

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea și 

punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ) (K2-

262/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de 

proprietari, în vederea fundamentării Programului local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică,  

„Termoficarea de la soare” (K2-267/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică,  

„Termoficarea de la soare” și a cotei de contribuție a asociației de proprietari (K2-

268/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat 

a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și 

„Mănăstirea Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 
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1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea proiectului 

tehnic de consolidare biserică, refacere finisaje interioare si exterioare, refacere acoperiș, 

refacere trepte exterioare și pridvor, refacere decorațiuni, refacere împrejmuire, modernizare 

instalații, construire lumânărar si clopotniță, amenajări exterioare la biserica „Mănăstirea 

Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„ situată în Bulevardul Mărăști  nr. 16, sector 1 (K2-

269/18.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și cule (C5) 

 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat 

a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia 

Ramano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 

1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții solicitate pentru montarea de instalații de 

încălzire cu radiatoare electrice la Parohia Ramano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, 

situată în Strada Pechea Veche, Nr.16, București, Sector 1 (K2-271/18.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și cule (C5) 

 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

42/13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea de către Sectorul 1 al 

Municipiului București a unor cheltuieli de investiții – “Consolidare, refacere finisaje 

exterioare, înlocuire ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, amenajarea 

curții, refacere canalizare, sistem de drenaj, preluare și evacuare ape pluviale, iluminat 

arhitectural biserică și curte pentru Biserica Evanghelică C.A. București, Sector 1, strada 

Luterană, nr. 2 (K2-265/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și cule (C5) 
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24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 57 din 

13.04.2022 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor 

acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Pitar 

Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de 

investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, 

Sector 1 (K2-266/17.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și cule (C5) 

 

25. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 365/ 05.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți 

subprogramului de investiții: ‟Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate 

termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului 

București„ cu modificările și completările ulterioare (K2-289/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:  

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale 

(C1); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 22, 

sector 1, București (K2-233/31.10.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

27. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Gheorghe 

Ionescu Sisești nr. 222A, sector 1, București (K2-246/02.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

  

Comisii:   
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- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Gheorghe 

Ionescu Sisești nr. 222, sector 1, București (K2-248/02.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Drumul 

Muntele Găina, nr. 46, sector 1, București (K2-273/21.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

30. Proiect de hotărâre  privind Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sergiu Dumitru nr. 13-15, 

Sector 1, București (K2-276/23.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

31. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Av. Romeo Popescunr. nr.44A, sector 

1, București (K2-287/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 
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32. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Gheorghe Ionescu Sisești nr.244-246, 

sector 1, București (K2-288/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

33. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Buziași nr. 12, sector 1, București 

(K2-290/29.11.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

34. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.40-42, 

sector 1, București (K2-291/05.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

35. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Horia Măcelariu nr. 6A, sector 1, 

București (K2-294/07.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 

- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

 

36. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic (PUD) str. Milcov nr. 17, sector 1, București 

(K2-295/08.12.2022) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2); 
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- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4) 

La deschiderea ședinței și-au înregistrat prezența în evidența ținută de Secretarul General al 

Sectorului 1, doamna Lavinia Ionescu, și au răspuns apelului nominal, 11 de consilieri locali, din 27 

de consilieri locali în funcție, după cum urmează:  

1. Bârgău Marian-Aurelian; 

2. Drăgușin Laurențiu; 

3. Grigorescu Alina-Cristina; 

4. Halaț Iulia-Luminița; 

5. Iacob Oana; 

6. Nicolaescu Andrei-Cristian; 

7. Ozata Alev-Burhan; 

8. Păiuși Oliver-Leon; 

9. Sorete-Arbore Otilia; 

10. Șerban Remus-Cătălin; 

11. Vicol Ned.  

Au lipsit:   

1. Caraian Alberto-Iosif;  

2. Cășvean Cătălina; 

3. Ciungu Daniel-Constantin; 

4. Chirvasă Daniel-Viorel; 

5. Gheorghe Dinu-Nicolae; 

6. Haliț Raluca-Nicoleta; 

7. Iordan Florea; 

8. Jurubiță Geanin-Georgian; 

9. Miloș-Olteanu Iuliana-Dorina; 

10. Oianu Adrian-Viorel;  

11. Podaru Dan-Niculae; 

12. Popa Daniela; 

13. Porumb Ramona; 

14. Regalia Ruxandra-Eugenia;  

15. Tudose Cristian-Adrian; 

16. Țîră Daniel. 
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Constatând neîndeplinite condițiile prevăzute de art. 137 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

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

majorității consilierilor în funcție pentru desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței, Secretarul 

General al Sectorului 1 a anunțat închiderea acesteia. 

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: O să vă invit să luați loc și să vă 

spun bine ați venit la ședința extraordinară convocată de primarul Sectorului 1 al municipiului 

București, prin Dispoziția 5565/15.12.2022 cu respectarea procedurilor legale și comunicarea către 

consilierii locali a materiilor de ședință, prin intermediul serviciilor de poștă electronică și prin 

publicare pe site-ul instituției. În conformitate cu prevederile art. 243, alin. (1), lit. j) din Ordonanța 

de urgență numărul 57/2009 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

am să efectuez acum apelul nominal al consilierilor locali în ordine alfabetică, după cum urmează: 

Domnul Bârgău Marian Aurelian. 

Domnul Marian Aurelian Bârgău: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Caraian Alberto Iosif, 

doamna Cășvean Cătălina, domnul Chirvasă Viorel Daniel, domnul Ciungu Daniel Constantin, 

domnul Drăgușin Laurențiu. 

Domnul Laurențiu Drăgușin: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Gheorghe Dinu Nicolae, 

domna Grigorescu Alina Cristina. 

Domna Alina Cristina Grigorescu: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Doamna Halaț Iulia Luminița. 

Doamna Iulia Luminița Halaț: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Doamna Haliț Raluca Nicoleta, 

doamna Iacob Oana. 

Doamna Oana Iacob: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea, domnul 

Jurubiță Geanin Georgian, doamna Miloș Olteanu Iuliana Dorina, domnul Nicolaescu Andrei 

Cristian. 

Domnul Andrei Cristian Nicolaescu: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Oianu Adrian Viorel, 

domnul Ozata Alev Burhan. 

Domnul Alev Burhan Ozata: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon. 

Domnul Păiuși Oliver Leon – Viceprimar al Sectorului 1: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Podaru Dan Niculae, 

doamna Popa Daniela, doamna Porumb Ramona, doamna Regalia Ruxandra Eugenia, doamna 

Sorete Arbore Otilia. 

Doamna Otilia Sorete Arbore: Prezentă.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Șerban Remus Cătălin. 

Domnul Remus Cătălin Șerban: Prezent.  

Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian, 

domnul Țîră Daniel și domnul Ned Vicol. 

Domnul Ned Vicol: Prezent.  
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Doamna Lavinia Ionescu – Secretar General al Sectorului 1: Da, da, v-am auzit, reiau, conform 

cutumei, apelul doamnelor și domnilor consilieri care nu au răspuns la primul. Domnul Caraian 

Alberto Iosif, doamna Cășvean Cătălina, de altfel, eu nu îi văd nici conectați online, domnul 

Chirvasă Viorel Daniel, domnul Ciungu Daniel Constantin, domnul Gheorghe Dinu Nicolae, 

doamna Haliț Raluca Nicoleta, domnul Iordan Florea, domnul Jurubiță Geanin Georgian, doamna 

Miloș Olteanu Iuliana Dorina, domnul Oianu Adrian Viorel, domnul Podaru Dan Niculae, doamna 

Daniela Popa, doamna Porumb Ramona, doamna Regalia Ruxandra Eugenia, domnul Tudose 

Cristian Adrian și domnul Țîră Daniel. Având în vedere prezența la apelul nominal a unui număr de 

11 consilieri din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, constat că nu sunt îndeplinite 

prevederile art. 137 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la cvorumul necesar pentru 

desfășurarea legală a acestei ședințe extraordinare. Vă mulțumesc, revin într-o jumătate de oră, 

mulțumesc!  

 

 

 

 

Secretar General al Sectorului 1, 

                                             

  Lavinia IONESCU 

 

 

 

 

Întocmit  

Simona Dumitrescu 


