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DISPOZIŢIA NR. 3636 /19.11.2021 

privind convocarea Consiliului Local al Sectorului 1, în ședință ordinară, 

 în data de 25.11.2021, ora 15
00 

 

Având în vedere art.133 alin. (1), coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a) și art.135 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. K/3761/19.11.2021 întocmit de Serviciul Tehnică 

Legislativă, Secretariat și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL SECTORULUI  1 

DISPUNE: 
 

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în şedinţă 

ordinară, în data de  25.11.2021, ora 15
00

, în sala de şedinţă a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta 

nr.9, Sector 1. 

Art.2. – Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.3. – Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai 

Sectorului 1 în format electronic sau pe suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis în 

format electronic. 

Art.4. – Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.5. – Secretarul General al Sectorului 1 prin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă 

va aduce la cunoștința consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții prin 

afișare pe pagina de internet și la sediul instituției. 

 

PRIMAR, 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1, 

Lavinia IONESCU 

 

 

AVIZ FAVORABIL, 

 

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ 

Director executiv,  

Georgiana DIACONU 

 

 

Serviciul Legislație și Avizare Contracte, 

Şef Serviciu, 

    Beatrice-Florentina  MOJA 

 

 

Întocmit, 

Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă 

Şef Serviciu, 

Georgeta RAPORTARU 
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PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de  25.11.2021 

 

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare  din data de 29.10.2021; 

2. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare  din data de 09.11.2021 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București 

pentru anul 2021-2022 (K2-352/19.11.2021) 

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); 

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

4. Proiect de  hotărâre privind  completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile 

de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificări și 

completări (K2-343/10.11.2021) 

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); 

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

5. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar particulare 

din Sectorul 1 (K2-314/26.10.2021) 

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); 

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

Anexă 

la Dispoziția nr. 3636 

din data de 19.11.2021 
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6. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliile de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particulare din  Sectorul 1 (K2-

315/26.10.2021) 

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); 

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

7. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic 

„Școala Europeană București” (K2-292/05.10.2021) 

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); 

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

8. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița Olga 

Gudynn International (K2-293/05.10.2021) 

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); 

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

9. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița lui David (K2-294/05.10.2021) 

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); 

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

10. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Grădinița Karin's Kids Academy Băneasa (K2-295/05.10.2021) 

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); 

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5); 
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11. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la  Grădinița Karin's Kids Academy (K2-296/05.10.2021) 

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); 

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

12. Proiect de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf  (K2-297/05.10.2021) 

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); 

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

13. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de 

contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și 

mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 1 al Municipiului București în legătură cu 

lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în cadrul Programului multianual de 

reabilitare termică a blocurilor de locuințe la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București (K2-251/ 

30.08.2021) 

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); 

14. Proiect de  hotărâre privind  abrogarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 259 din 

27.08.2020 privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de protecție, în vederea 

prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor 

didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, 

precum și  unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 (K2-

291/01.10.2021) 

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 sănătate și protecție socială (C6); 
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15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Companiei de Investiții 

și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. (K2-348/18.11.2021) 

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 modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

278/12.09.2018, cu modificări ulterioare, privind aprobarea desfășurării activității Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17 (K2-342/09.11.2021) 

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 sănătate și protecție socială (C6); 

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea solicitării către Consiliul General al Municipiului București 

de a aproba modificarea Hotărârii nr. 51 din 29/03/2001 privind administrarea imobilului din Piata 

Amzei nr.13, sector 1 (K2-349/19.11.2021) 

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); 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.102/20.05.2021 privind aprobarea modelului-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație 

socială având ca proprietar/administrator  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 (K2-354/19.11.2021) 

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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6); 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

36/28.02.2013 privind tarifele pentru serviciile prestate în piețele agroalimentare aflate în 

administrarea directă a Sectorului 1 al Municipiului București și reducerea cu 50 % a tarifelor și 
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chiriilor în Piața Agroalimentară Matache, pentru perioada 01.12.2021-31.03.2022 (K2-

355/19.11.2021) 

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

 Comisii:   

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (C1); 

- Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei  private (C3); 
- Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (C4); 

20. DIVERSE: 

1. Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/76/30.09.2021 pentru Hotărârea 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 199/23.09.2021 privind solicitarea către Consiliul General al 

Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării destinației și 

transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului în suprafață de 110.133 

mp, aparținând domeniului public al Municipiului București, înscris în Cartea Funciară nr. 274239,  în 

vederea plantării de arbori și amenajării unor terenuri de sport multifuncționale; 

2. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/92/03.11.2021 cu referire la contrasemnarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 212/29.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și 

a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere reţele publice de apă şi 

canalizare pe străzi ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, de către Sectorul 1 al Municipiului 

București în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

3. Nota Secretarului General al Sectorului 1 nr. C/98/15.11.2021 cu referire la contrasemnarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/09.11.2021 privind constituirea unei comisii speciale  de 

analiză și verificare a situației patrimoniului Poliției Locale Sector 1,  având atașată adresa domnului 

Laurențiu Drăgușin, în calitate de președinte al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu; 

4. Adresa Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită aprobarea programului de deszăpezire 

pentru iarna 2021 - 2022, înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 51086/22.10.2021; 

5. Adresa de informare nr. M.S./19.476/P/21.09.2021 a Instituției Prefectului Municipiulul București cu 

privire la un număr de 29 de sesizări privind nelegalitatea HCLS1 nr. 146/03.08.2021 înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 51791/23.09.2021; 

6. Încheiere din data de 23.09.2021 în dosarul nr. 1405/2020 comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 51979 din 

28.09.2021; 

7. Adresa nr. 162/28.09.2021 a Schitului Măgureanu prin care transmite documentele justificative pentru 

suma de 180.000 lei, primită ca sprijin financiar, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București 

sub nr.52166/28.10.2021; 

8. Nota de constatare nr. 463/28.09.2021 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în urma 

verificărilor efectuate la punctul de lucru Iridex Group, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 52191/29.09.2021; 
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9. Adresa Primăriei Municipiului București cu nr. 3274/29.09.2021 prin care redirecționează adresa 

Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. AC/22134/P/20.09.2021, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 52216/29.09.2021; 

10. Încheiere din data de 24.09.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52265/29.09.2021; 

11. Adresa cu nr. 4166/29.09.2021 Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită să se dea curs 

solicitărilor Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 52498/29.09.2021; 

12. Adresa cu nr. 963/07.10.2021 a S.C. CET Grivița SRL, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 53147/04.10.2021, prin care solicită soluționarea pe cale amiabilă a litigiului, 

referitor la soldul neachitat de Compania Municipală Termoenergetica București S.A.; 

13. Încheiere din data de 01.10.2021 în dosarul nr.1403/2020, comunicată de Biroul Executori 

Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

53382/29.09.2021; 

14. Adresa nr. 81081/07.10.2021 a Companiei Municipale Termoenergetica București prin care notifică 

CET Grivița SRL să demareze de îndată furnizarea energiei termice, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 54080/07.10.2021; 

15. Adresa nr. 1464/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care comunică 

suspendarea provizorie a executării silite, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

54424/11.10.2021; 

16. Adresa nr. 1405/05.10.2021 a  Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care înștiințează 

că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 54425/11.10.2021; 

17. Adresa nr. 1403/05.10.2021 a Biroului Executori Judecătorești Acta Non Verba prin care înștiințează 

că a primit comunicările de încheiere de eliberare sume, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 54426/11.10.2021; 

18. Adresa nr. 84998/09.10.2021 a Companiei Municipale Termoenergetica București prin care solicită 

transferul activelor CET Grivița SRL în proprietatea Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 

al Municipiului București sub nr. 56084/19.10.2021; 

19. Adresa nr. 55664/15.10.2021 a doamnei Ilinca Macarie prin care sesizează lipsa curentului la 

Adăpostul de câini Odăi; 

20. Încheiere din data de 13.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 55992/19.10.2021; 

21. Adresa nr. 35920/21.10.2021 a Administrației Domeniului Public Sector 1, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 56477/21.10.2021, prin care transmite situația financiară trimestrială la 

30.09.2021; 

22. Adresa S.C. General Nic Import–Export SRL prin care comunică OP-uri popririi Romprest, în dosarul 

1403/2020, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 56563/21.10.2021; 
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23. Adresa a Asociației pentru Natură și Protejarea Mediului, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului 

București sub nr. 56578/21.10.2021, prin care face plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului 

Local Sector 1 nr. 198/2021; 

24. Scrisoarea cu Regim Special nr. 16339/3669/6133/3266/21.10.2021 a Primăriei Municipiului București 

prin care comunică faptul că nu se poate da curs solicitării din HCLS1 nr. 199/2021, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 969/25.10. 2021; 

25. Scrisoarea cu Regim Special nr. 8617/DATJ5843/DP15555/18.10.2021 a Primăriei Municipiului 

București prin care comunică refuzul de a da în administrare Parcul „Regele Mihai I al României și 

Parcul Istoric Cișmigiu, solicitate prin HCLS1 nr. 165/09.09.2021, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 995/25.10.2021; 

26. Adresa nr. 56815/22.10.2021 a doamnei Cătălina Munteanu prin care propune vânzarea unei 

proprietăți din Șoseaua Chitilei nr. 247-249; 

27. Somație de plată nr. 880/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57098/26.10.2021, în dosarul de executare 

nr. 880E/2021, dosar de instanță nr. 32971/299/2021; 

28. Somație de plată nr. 883/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57138/26.10.2021, în dosarul de executare 

nr. 883E/2021, dosar de instanță nr. 32967/299/2021; 

29. Somație de plată nr. 882/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57146/26.10.2021, în dosarul de executare 

nr. 882E/2021, dosar de instanță nr. 32969/299/2021; 

30. Somație de plată nr. 881/22.10.2021 făcută de Biroul Executorului Judecătoresc Niculae George, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57148/26.10.2021, în dosarul de executare 

nr. 881E/2021, dosar de instanță nr. 32968/299/2021; 

31. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57331/27.10.2021; 

32. Încheiere din data de 25.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57339/27.10.2021; 

33. Adresa Direcței Juridice, Legislație, Contencios Administrativ nr. M/5587/29.10.2021 prin care 

transmite extras de pe portalul instanțelor de judecată privind soluționarea dosarului nr. 34485/3/2020; 

34. Încheiere din data de 28.10.2021 în dosarul 1405/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57577/28.10.2021; 

35. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

57393/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, București; 

36. Sesizarea doamnei Adriana Ogrezeanu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

57400/27.10.2021, cu privire la documentația PUD – strada Oașului nr. 55, Sector 1, București; 

37. Încheiere din data de 26.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57916/01.11.2021; 
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38. Adresa nr. 4554/29.10.201 a Companiei Romprest Service S.A. prin care solicită comunicarea în regim 

de urgență a soluției de depozitare a deșeurilor rezultate din salubrizarea stradală, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 57875/29.10.2021; 

39. Încheiere din data de 01.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 58535/01.11.2021; 

40. Înștiințare privind măsura popririi din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul 

Executori Judecătorești Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

58595/03.11.2021; 

41. Încheiere din data de 29.10.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 58600/01.11.2021; 

42. Adresa Oncomedicalclass SRL, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

58759/04.11.2021 prin care înștiințează că Biroul Executori Judecătorești Acta Non Verba le-au 

transmis o adresă de înștiințare a popririi în dosarul de executare 1403/2020; 

43. Adresa Curții de Conturi București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

58961/04.11.2021, prin care sunt transmise două decizii de prelungire de termene, pentru ducerea la 

îndeplinirea unor măsuri stabilite în urma controalelor din 2018 și 2020; 

44. Adresa nr. 1127/01.11.2021 a CET Grivița, înregistată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

59364/08.11.2021 referitoare la adresele înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

54207 și nr. 54208/12.10.2021; 

45. Adresa nr. 2578/03.11.2021 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistată la Sectorul 

1 al Municipiului București sub nr. 58547/03.11.2021 referitoare la lista unitățillor de învățământ 

propuse pentru reorganizare; 

46. Adresa doamnei Smarandita Bratu, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

59708/09.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul de executare silită nr. 1403/2020 

la Biroul Executorului Judecătoresc Acta Non Verba;   

47. Adresa doamnei Dragomir Amalia Marilena, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 60115/10.11.2021 prin care înștiințează că este terț poprit în dosarul executare nr. 1403/2020 la 

Biroul Executorilor Judecătorești Acta Non Verba, dosar instanță nr. 35634/299/2020; 

48. Adresa nr. 4713/11.11.2021 a Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

60483/12.11.2021 prin care notifică diminuarea cantității serviciilor prestate privind activitatea de 

salubrizare stradală și deszăpezire; 

49. Încheiere din data de 08.11.2021 în dosarul 1403/2020 comunicată de Biroul Executori Judecătorești 

Acta Non Verba, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 60220/11.11.2021; 

50. Adresa nr. 624725/10.11.2021 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1,  înregistrată 

la registratura Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 60263 din data de 11.11.2021. prin care 

notifică înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor împotriva societății  de asigurare/reasigurare Astra 

S.A.; 

51. Adresa nr. 37233/11.11.2021 a Administrației Domeniului Public înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60269/11.11.2021 prin care transmite raportările financiare lunare; 
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52. Adresa nr. 4735/12.11.2021 Romprest, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului sub nr. 

60713/15.11.2021 prin care solicită completare de informații privind activitatea de eliminare prin 

depozitare directă; 

53. Adresa domnului Berbeleac Alexandru, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 

60321 din data de 11.11.2021 prin care transmite observații privind intenția de elaborare a Planului 

Urbanistic de Detaliu pentru terenul de la adresa Șoseaua Gheorghe Ionescu- Șișești nr. 75-91; 

54. Informare nr. 924/16.09.2021 a CET Grivița, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 

nr. 50000/17.09.2021 cu referire la măsurile necesare pentru o bună funcționare; 

55. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./20.155/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 952/18.10.2021 

prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare a HCLS1 nr. 

160/10.08.2021; 

56. Scrisoarea cu Regim Special a Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 

M.S./19.168/P/11.10.2021, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 953/18.10.2021 

prin care se solicită punerea în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare a HCLS1 nr. 

141/27.07.2021; 

57. Adresa Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 61116/16.11.2021 prin care se solicită anularea/revocarea parțială a 

HCLS1 nr. 209/29.10.2021; 

58. Adresa Asociației de Proprietari din strada Clucerului nr. 62-66, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 60978 din data de 16.11.2021, prin care solicită schimbarea de staut a 

unei parcări cu regim de utilitate publică în parcare cu regim de reședință. 

 

 

PRIMAR, 

 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1, 

Lavinia IONESCU 

 

 

AVIZ FAVORABIL, 

 

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ 

Director executiv,  

Georgiana DIACONU 

 

 

Serviciul Legislație și Avizare Contracte, 

Şef Serviciu, 

    Beatrice-Florentina  MOJA 

 

Întocmit, 

Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă 

Şef Serviciu, 

Georgeta RAPORTARU 


