
 

   
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 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă 

legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 
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SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, 

SECRETARIAT  ŞI  ARHIVĂ 

Nr. K2- 026 / 21.02.2022 

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, republicată, se aduce la cunoştinţă publică 

următorul proiect de act normativ: 

Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/03.08.2021 privind reglementarea 

situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele destinate tinerilor în 

vârstă de până la 35 de ani din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr. 18-

20, Sector 1, construite din fonduri proprii (K2-026/2022) 

Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, republicată, “Anunţul referitor la elaborarea unui 

proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului ... cu cel puţin 30 de zile 

lucrătoare, înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice...” 

Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare; termen: 05.04.2022; 

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi 

consultat: 

- pe site-ul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti www.primarias1.ro; 

- la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, B-dul Banu Manta nr. 9, 

sector 1. 

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

Centrul de Informare, situat la parterul instituţiei în B-dul Banu Manta nr. 9, sector 1. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 

http://www.primarias1.ro/


 

   
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 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă informăm că personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă 

legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 
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SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, 

SECRETARIAT  ŞI  ARHIVĂ 

07.03.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ de mai sus. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite: 

- pe adresa registratura@primarias1.ro; 

- prin poştă, pe adresa Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, B-dul Banu 

Manta nr. 9, sector 1, Bucureşti. 

- depuse la Registratura Generală a  Sectorului 1. 

Materialele transmise vor purta menţiunea: 

„Recomandare la – Proiect de hotărâre privind  modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/03.08.2021 

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele 

destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani din imobilul situat în Str. 

Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii (K2-

026/2022)” 

 

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1, 

Lavinia IONESCU 

 

 

 

Șef Serviciu, 

Georgeta RAPORTARU 
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