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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAnneexxeeii  nnrr..11  aa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..445522//0088..1122..22000055  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  tteehhnniiccoo--eeccoonnoommiiccii  aaffeerreennţţii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  
iinnvveessttiiţţiiii  ddiinn  ccaaddrruull  pprrooggrraammeelloorr  ddee  eexxttiinnddeerree  rreeţţeellee  ppuubblliiccee  ddee  aappăă,,  ccaannaalliizzaarree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  

ssiisstteemm  rruuttiieerr  ppee  uunneellee  ssttrrăăzzii  aallee  sseeccttoorruulluuii  11    aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  
    
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Investiţii; 
 Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale  a 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 şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
              Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.452/08.12.2005 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul 
programelor de extindere reţele publice de apă, canalizare şi modernizare sistem rutier pe unele 
străzi ale sectorului 1  al Municipiului București; 
 În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) şi  art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
              Art.1. Se modifică poziţiile: 9, 10, 11 – Modernizare sistem rutier, 7, 8, 9 – Extindere 
reţea publică apă, 6, 7, 8 – Extindere reţea publică de canalizare din Anexa nr. 1 a Hotărârii 
Consiliului Local Sector 1 nr.452/08.12.2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de extindere reţele publice de apă, 
canalizare şi modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1  al Municipiului București, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri 
legal constituite cu această destinaţie. 

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic și 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consili ului Local al Sectorului 1 din 

data de 28.11.2013. 
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