
MUNICIPIUL BUCURESTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî 

cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul București, în 

vederea finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării procedurilor de expropriere a 

imobilului aflat în proprietate privată, situat  in Calea Griviței nr. 138C, Sector 1, Bucuresti, 

identificat cu nr. Cadastral 227247, pentru realizarea unor lucrări de interes public local 

 

 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-360/23.11.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D. 1241/19.11.2021 al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti; 

Ținând seama de Raportul de specialitate  nr. D.1242/19.11.2021 întocmit de către  Direcția 

Generală Administrație Publică Locală -  Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, 

Programe, Proiecte, nr.  G/5532/24.11.2021 al Direcției Management Economic, nr.          

J/2897/24.11.2021 al Direcției Investiții, nr. N 789/23.11.2021 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, 

Patrimoniu și Registru Agricol și nr. M/3-335/24.11.2021 al Direcției Juridice, Legislație, 

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;  

Văzând Avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 

locale, al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu și al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-

media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 2 alin.(1) lit.j ) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 280/ 

30.05.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere în vederea efectuării lucrărilor de 

reabilitare, modernizare și reconversie funcțională de interes public local pentru imobilul aflat în 

proprietate privata situat la adresa Calea Griviței nr. 138C, Sector 1, București, identificat cu număr 

cadastral 227247, în vederea edificării unor spații expoziționale și a unui centrul rezidențial, 

educațional, cultural și de divertisment destinat artiștilor, în proiectul de utilitate publică “Spațiul 

Cultural Municipal”; 

Luând în considerare  adresa Poliției Locale Sector 1 - Direcția Control Urban prin Biroul 

de Disciplină în Construcții și Afisaj Stradal, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București  

sub nr. 61637/19.11.2021; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (3) alin.(1), art.166  alin.(2) lit. g) și lit.s), 

alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta 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.- Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru 

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu 

privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea  

finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării procedurilor de expropriere a imobilului situat 

în Calea Griviței nr. 138C, sector 1, identificat cu nr. Cadastral 227247 pentru realizarea unor lucrări 

de  reabilitare, modernizare și reconversie funcțională a acestuia în cadrul unui proiect de interes 

public local. 

 

Art.2.- Prevederile Acordului de asociere  vor fi stabilite de comun acord de către Consiliul 

General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 ulterior emiterii împuternicirii 

prealabile conform art. 1. 

 

Art.3.- Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti transmiterea dreptului de 

administrare asupra bunului prevazut la art.1 din proprietatea municipiului București și 

administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Sectorului 1 prin 

Consiliul Local. 
 

 Art.4.- (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcţia Investiţii, Direcţia 

Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic și Direcția 

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă asigură comunicarea prezentei hotărâri 

persoanelor și entităților menționate la alin. (1), Primăriei Municipiului București – Direcția Utilități 

Publice, precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (9 abțineri), ȋn 

momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 

20.01.2022, 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. 
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