
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul  

Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 
 
 

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului 
Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilro persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama şi de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 241/22.11.2012 privind 
asigurarea finanţării, în anul I de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 2009; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind 
aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din 
Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 1; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art. 81, alin. (2), lit. n) 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 costurile de comercializare a serviciilor şi produselor obţinute în cadrul 
Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Sumele obţinute din activitatea de comercializare potrivit art. 1 se fac venit la 
bugetul local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  



Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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   Anexa  nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  

                  nr.117/25.07.2013 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                 Ion Brad 
 
 
 

 
CC oossttuurr ii   ddee  ccoommeerr cciiaall iizzaarr ee  ppeennttrr uu  pprr oodduussee  rr eeaall iizzaattee  îînn  ccaaddrr uull   AA tteell iieerr uulluuii   BB rr uuttăărr iiee  
  
 

Nr.crt. Denumire produs Preţ comercializare 
1. Pâine alba 300 gr - vrac 1,00 lei 
2. Pâine alba 300 gr - ambalata 1,10 lei 
3. Pâine alba 300 gr – feliata si ambalata 1,20 lei 
4. Pâine intermediara 300 gr. - vrac 1,00 lei 
5. Pâine intermediara 300 gr. - ambalata 1,10 lei 
6.  Pâine intermediara 300 gr. – feliata si ambalata 1,20 lei 
7.  Bagheta 150 gr. - vrac 0,60 lei 
8.  Bagheta 95 gr. cu susan / mac   0,50 lei 
9.  Japoneze 80 gr.  0,70 lei 
10.  Cornuri superioare 95 gr. 0,70 lei 
11. Batoane cu mac 80 gr.  0,70 lei 
12. Mucenici moldoveneşti 80 gr.  0,80 lei 
13. Cozonac cu rahat / stafide 500 gr. 8,00 lei 
14.  Cozonac de post cu rahat / stafide 500 gr. 7,00 lei 
 
 
 
CC oossttuurr ii   ddee  ccoommeerr cciiaall iizzaarr ee  ppeennttrr uu  sseerr vviiccii ii llee  pprr eessttaattee  îînn  ccaaddrr uull   AA tteell iieerr uulluuii   SS ppăăllăăttoorr iiee  tteexxttii llăă  
  
  

 
Nr.crt. Denumire serviciu  Preţ comercializare 
1. Spălare si uscare per 1 kg  2,20 lei 
3. Călcare la calandru per 1 kg 1,00 lei 
4. Călcare cu fierul per  1 kg 2,30 lei 
 
 
 


