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În conformitate cu prevederile Regulamentului European  nr.  679/2016 si a 

Legii  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
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domeniul securității datelor cu caracter personal. 
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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ  

ședința ordinară convocată pentru data de 10.06.2022 

 

 

1. 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 str. Feroviarilor nr. 37B Sector 1 

București, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia, imobil de interes public, respectiv 

continuarea activității Colegiului Tehnic ”Mircea cel Bătrân” (K2-124/06.06.2022) 

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); 

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închirierea 

imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus din clădire S+P+M în suprafață 

desfășurată de 1300 mp și suprafață construită la sol de 552,33 mp în vederea desfășurării 

activității Grădiniței nr. 283 (K2-125/07.06.2022) 

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); 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al 

Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de 

Poliție a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului 

”Renovare energetică moderată Secția 4 de Poliție, str. Ion Neculce, nr. 6, București, care va 

fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării (K2-126/07.06.2022) 

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); 

 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru transmiterea în folosință gratuită Universității din București, pe o perioada 

de 49 de ani a imobilului-terenul în suprafață de 1231 mp, înscris în Cartea Funciară 220896, 

situat în str. Jiului, Nr. 163, Sector 1, Bucuresti, în vederea derulării în condiții optime a 

activității căminului C5 (K2-127/07.06.2022) 

 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) 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare 

de 1.400 lei, pentru participarea a 2 sportivi, persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora, 

la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale (K2-128/08.06.2022)  

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); 

- Comisia de sănătate și protecție socială (C6). 
 

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului 

București pentru darea în folosință gratuită Federației Române de Arte Marțiale, pe o perioada 

de 2 de ani a imobilului în suprafață totală de 476.24 mp, situat în str. Pajurei nr. 13, Sector 

1, Bucuresti, în vederea desfășurării programelor de antrenament ale loturilor naționale cât și 

în vederea inițierii în artele marțiale a copiilor din sectorul 1 (K2-129/09.06.2022) 

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); 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Teodosie 

Rudeanu nr. 63A nr. 81, sector 1, București (K2-060/24.03.2022) 
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Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București 

Comisii:  

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător  - domeniul urbanism si 

amenajarea teritoriului (C2); 

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

drepturilor (C4) 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Clotilde-Marie-Brigitte ARMAND 

 

 


