
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru înființarea Comisiei de analiză a ajutoarelor de stat si „de minimis”, 

 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014 
 
 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1,  precum și Raportul de 
specialitate al Direcției Juridice; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind 
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea 
Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Conform Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat; 
 În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă înființarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a ajutoarelor de 
stat și „de minimis”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului                             
nr. 77/2014, având următoarea componență: 

 
Președinte: Secretarul Sectorului 1; 
Membri: - doi funcționari publici desemnați de către Primarul Sectorului 1; 

    - doi funcționari publici desemnați de către Directorul General al Direcției 
Generale de    Impozite și Taxe Locale Sector 1. 

 
 Art.2. Orice măsură de sprijin ce urmează a fi acordată de către autoritățile locale de la 
nivelul sectorului 1 va fi supusă obigatoriu verificării prealabile a comisiei menționate la art. 1, 
care va stabili dacă măsura examinată constituie ajutor de stat sau minimis.  
 



Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, 
Serviciul Secretariat General, Audiențe și toate compartimentele/birourile/serviciile/direcțiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și/sau din subordinea Consiliului 
Locala l Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 28.07.2015. 
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