
MUNICIPIUL BUCUREȘTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                            

      

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea activității voluntarilor din aparatul 

de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 292/2020 

 

 

 Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-232/03.08.2021;  

             Având în vedere Referatul de aprobare al grupului de Consilieri Locali Sector 1 ai 

Partidului Social Democrat privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea activității 

voluntarilor din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile 

subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 292/2020; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/225/10.08.2021 al Direcției Juridice, 

Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

Văzând Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al 

Sectorului 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de validare din data de 18.02.2022; 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

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 Hotârârea Consiliului Local nr. 292 din 04.12.2020 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433 din 19.12.2018 privind 

desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și 

desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a acestei activităţi; 

             În conformitate cu prevederile art. 5 lit cc), art. 127 raportat la art. 126, art. 129  alin 

(2) și alin (4) lit a), art. 139 alin. (1) și alin. (6) teza a II-a, art. 166 alin (2) lit d), alin 196 alin 

(1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

 



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - (1) Constituirea unei comisiei mixte pentru verificarea activității voluntarilor din 

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului 

Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/2020, care va 

fi alcătuită din 5 consilieri locali și 3 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1. 

 

          (2) Comisia mixtă pentru verificarea activității voluntarilor va avea următoarea 

componență: 

 1. Domnul Cristian-Adrian Tudose  - consilier local; 

 2. Domnul Remus-Cătălin Șerban   - consilier local; 

 3. Domnul Dan-Niculae Podaru   -  consilier local; 

 4. Domnul Marian-Aurelian Bârgău  -  consilier local; 

 5. Doamna Iuliana-Dorina Miloș-Olteanu  - consilier local; 

    6. un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 ce va fi desemnat prin 

act administrativ al Primarului Sectorului 1;  

    7. un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 ce va fi desemnat prin 

act administrativ al Primarului Sectorului 1; 

    8. un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 ce va fi desemnat prin 

act administrativ al Primarului Sectorului 1; 

 

 

 

Art.2 -  Obiectivele comisiei mixte constituite potrivit art. 1 sunt următoarele: 

a) analiza și verificarea activității voluntarilor din aparatul de specialitate al Primarului 

Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1; 

b) prezentarea contractelor și a rapoartelor de activitate. 

Art.3 -  Comisia va funcționa conform prevederilor art. 127 raportat la art. 126 din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  



Art.4 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisia va 

întocmi raportul final și îl va prezenta Consiliului Local al Sectorului 1.   

Art.5 - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Aparatul de Specialitate al 

Primarului Sectorului 1, instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și membrii 

comisiei menționată la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri entităţilor menţionate la alin. (1), precum şi Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti. 

Art.6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor prin afișarea la sediul Sectorului 1 

al Municipiului București și pe site-ul www.primarias1.ro. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (10 abțineri), 

ȋn momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  

astăzi, 18.02.2022, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul 

art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

     Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 

                           Lavinia Ionescu 
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