
 MUNICIPIUL BUCUREŞTI   
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                         
                                                                                                                                                                                            

  
 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea  suprafeței de 3837 mp din terenul situat în Șos. Odăi nr. 3-5, sector 1,în 
folosința gratuită a Poliției Locale Sector 1 pentru derularea unor programe cu caracter social 

 

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi raportul de 
specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.155/2010 – legea Poliţiei Locale; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea ș i completarea 

Ordonanței Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind 
transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului ș i din administrarea Ministerului 
Apărării Naționale î n proprietatea publică a Municipiului București și î n administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 1; 
 Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.306/2003 
privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos. Odă i 
nr.3-5 către unele servicii publice; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin(3), art.80, art.81, alin 1 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 transmiterea pe o perioadă de 3 ani a suprafeței de 3837 mp din terenul 
situat în Șos. Odă i nr. 3-5, sector 1, din folosința gratuită  a Administrației Domeniului Public 
Sector 1 în  folosința gratuită a Poliției Locale Sector 1, pentru derularea unor programe cu 
caracter social, respectiv extinderea capacității Centrulului de adăpostire temporară a câinilor 
fără stăpân.  



Art. 2. Se împuternicește Primarul sectorului 1 să semneze Actul adițional la Contractul 
de comodat,  încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public 
Sector 1 și Contractul de comodat ce se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 și Poliția 
Locală  Sector 1, conform schiț ei prezentate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
hotărâre.  

Art. 3 Predarea-primirea bunului imobil, prevăzut la art.1 se va face pe bază de Proces-
verbal încheiat între Administrația Domeniului Public Sector 1 și Poliția Locală Sector 1. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă 
formă de publicitate. 

Art. 5. Primarul Sectorului1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Poliţia Locală 
Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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