
 
 

Anexa  

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  

nr. 49/25.02.2021 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

ARTICOL UNIC 

Anexa nr. 3 -  Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

291/04.12.2020 se modifică și se completează, după cum urmează:   

 

1. La articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:    

    " Art. 27.  Arhitectul Şef  în exercitarea atribuțiilor ce îi revin emite adrese către Inspectoratul de Stat în 

Construcții al Municipiului București în vederea calculării procentului ce revine acestei instituții ca urmare a 

stabilirii valorii finale/reale a investițiilor autorizate de Sectorul 1 al Municipiului București și coordonează 

următoarele structuri:" 

2. La articolul 27, alineatul (1), după punctul 23
 
se introduc două noi puncte, punctele 24-25, cu următorul 

cuprins:   

    " 24. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 25. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 

3. La articolul 27, alineatul (2), după punctul 16
 
se introduc trei noi puncte, punctele 17-19, cu următorul 

cuprins:   

    " 17. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 18. emite certificate de atestare a stadiului lucrărilor de construire și certificate de atestare a 

edificării/extinderii construcțiilor conform împuternicirilor acordate de Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

București și arhitectul șef; 

 19. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 

4. La articolul 27, alineatul (3), după punctul 14
 
se introduc trei noi puncte, punctele 15-17, cu următorul 

cuprins:   

    " 15. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 16. emite certificate de atestare a stadiului lucrărilor de construire și certificate de atestare a 

edificării/extinderii construcțiilor conform împuternicirilor acordate de Primarul Sectorului 1 al Municipiului 

București și arhitectul șef; 

 17. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 

5. La articolul 27, alineatul (4), după punctul 20
 
se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul 

cuprins:   

    " 21. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 22. ține evidența certificatelor de performanță energetică; 

 23. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 



 
 

6. La articolul 27, alineatul (5), după punctul 28
 
se introduc două noi puncte, punctele 29-30, cu următorul 

cuprins:   

    " 29. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 30. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 

7. La articolul 27, alineatul (6), după punctul 15
 
se introduc două noi puncte, punctele 16-17, cu următorul 

cuprins:   

    " 16. participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea 

acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de 

construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare; 

 17. efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/ desființate și recepționate, pe raza 

administrativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal." 
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