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Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 şi Raportul de specialitate 

întocmit de Direcţia Investiţii ; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.  20, lit. i) şi j) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 2, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind 
aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin 
în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit 
multietajate 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art 1. Se aprobă programul  privind  creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe din sectorul 1 al municipiului Bucureşti ca program local multianual prioritar, 
pentru perioada 2013-2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art 2. Finanţarea programului local de creştere a performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe din Sectorul 1 se va realiza din surse legal constituite ale bugetului Consiliului 
Local al Sectorului 1. 

Art 3. Lucrările de intervenție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 
programul de investiții local, incluse în programul național se vor finanța și din alocațiile de 
la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale. 

Art 4. Primarul sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenţelor. 
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                   la Hotărârea Consiliului Local  
                               nr.233/08.11.2012 
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PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE CREŞTERE A 

PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE 
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PENTRU PERIOADA 2013-2014 
 
 

 


