
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 3 în 

Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, 
conform Legii nr. 550/2002, pe locurile rămase vacante

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţa ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 373378/CP/l 1.04,2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 373094/11.04.2019 al Direcţiei Asistenţă Legislativă -  Biroul 

Relaţii Consiliul Local;
- HCLS 3 nr. 153/18.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 3 

în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 
550/2002, modificată şi completată prin HCLS 3 nr. 185/16.05.2017, HCLS 3 nr. 
351/25.08.2017;

- HCLS 3 nr. 643/19.12.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Niţu 
Mihai şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3;

- Adresa nr. 371196/10.04.2019 a Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 cu modificările şi 
completările ulterioar referitoare la demisia d-lui Marineaţă Marcel din funcţia de membru 
supleant;

- Adresa nr. 373124/11.04.2019 a Direcţiei Asistenţă Legislativă -  Biroul Relaţii Consiliul 
Local

A

In conformitate cu prevederile:
- Art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale 

proprietatea privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea 
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor 
autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) teza a doua şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se înlocuieşte domnul consilier Niţu Mihai şi se desemnează în calitate de 
membru în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 
550/2002, dna/dl. ..................................... ...............

Art.2. Se înlocuieşte domnul consilier Marineată Marcel si se desemnează în calitate de 
supleant în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 
550/2002, dna/dl. ..................................... ’.............

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentanţii Consiliului 
Local Sector 3 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform 
Legii nr. 550/2002, sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Asistenţă Tehnică Legislativă - 
Compartimentul Spaţii Comerciale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 3 în 
Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, 

conform Legii nr. 550/2002, pe locurile rămase vacante

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. {1) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor ..aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local, comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale 
sau de prestări servicii se constituie prin dispoziţie a Primarului şi este formată din 5 membri 
titulari şi 2-3 membri supleanţi, după cum urmează:

-  3 reprezentanţi ai Consiliului Local;
-  un reprezentant al regiei autonome;
-  un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice.

La nivelul Sectorului 3, pe lângă cei 3 consilieri locali membri titulari, au fost desemnaţi 
ca membri supleanţi tot reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 3, prin HCLS 3 nr. 
153/18.07.2016, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

-  Dl. Niţu Mihai -  PSD - membru;
-  DL Tudorache Andrei Cristian -  PNL - membru;

- membru;
- supleant;
- supleant;

Dl. Enăchescu Marian Daniel -  PMP 
DL Voicu Alin lonuţ -  PSD 
Dl. Marineată Marcel -  PSD

Având în vedere încetarea mandatului de consilier al domnului Niţu Mihai, demisia 
domnului consilier local Marineaţă Marcel din funcţia de membru supleant al Comisiei de 
aplicare a Legii nr. 550/2002, şi luând în considerare raportul de specialitate nr. 
373094/11.04.2019 al Direcţiei Asistenţă Legislativă, consider oportun proiectul de hotărâre 
iniţiat, care îndeplineşte condiţiile legale în vederea aprobării.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopulîndepl mirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



DIRECŢIA ASIS TE N Ţ Ă LEGI Ş U T I  VĂ- .

BI ROUL RELAŢII C O N S I L I U L  LOCALSECTORULUI
BUC UR E Ş T I

www.primarle3.r0

rom ania2019.eu

TELEFON (tx34 sa i) jnS 03 *3 - 1$  FAX (004 oju) 31a 04 E-MAIL cmrsiîhi#^nmsrie3.ro
Calea Dude^i nr, 19?, sector 3, 031084. Bucureşti

Nr. 373094/11.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 3 

în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, 
conform Legii nr. 550/2002, pe locurile rămase vacante

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea 
spaţiilor comerciale, proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul 
regiilor autonome de interes local, comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii se constituie prin dispoziţie a primarului şi este formată din 5 membri titulari şi 2-3 
membri supleanţi, după cum urmează:

-  3 reprezentanţi ai Consiliului Local;
-  un reprezentant al regiei autonome;
-  un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice.

La nivelul Sectorului 3, pe lângă cei 3 consilieri locali membri titulari, au fost desemnaţi ca 
membri supleanţi tot reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 3, prin HCLS 3 nr. 153/18.07.2016,
după cum urmează:

-  Dl. Niţu Mihai -  PSD - membru
-  Dl. Mălureanu Liviu -  USR - membru
-  Dl. Enăchescu Marian Daniel -  PMP - membru
-  DL Panait Radu Alin -  PSD - supleant
-  DL Marineaţă Marcel -  PSD - supleant

Prin HCLS 3 nr. 185/16.05.2017 domnul consilier Mălureanu Liviu a fost înlocuit cu 
domnul Tudorache Andrei Cristian (membru), iar prin HCLS 3 nr. 351/25.08.2017 domnul Panait 
Radu Alin (supleant) a fost înlocuit cu domnul Voicu Alin lonuţ. Componenţa comisiei după
aceste modificări fiind următoarea:

-  DL Niţu Mihai -  PSD - membru
-  DL Tudorache Andrei Cristian -  PNL - membru
-  DL Enăchescu Marian Daniel — PMP - membru
-  DL Voicu Alin lonuţ -  PSD - supleant
-  DL Marineaţă Marcel -  PSD - supleant

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii
atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679,
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarle3.r0
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în data de 19.12.2017 prin hotărârea nr. 643, Consiliul Local al Sectorului 3 a luat act de 
încetarea mandatului de consilier al domnului Niţu Mihai şi vacantarea unui post de consilier din 
cadrul Consiliului Local Sector 3, până în prezent nefiind adoptată o hotărâre de desemnare a unui 
alt membru în Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, în locul acestuia participând domnul 
Marineaţă Marcel, în calitate de supleant.

Având în vedere faptul că, începând cu data de 02.04.2019, domnul Marineaţă Marcel şi-a 
prezentat demisia, Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 a solicitat prin adresa nr. 
371196/10.03.2019 iniţierea unui proiect de hotărâre prin care să se desemneze reprezentanţii 
Consiliului Local Sector 3 pentru locurile rămase vacante, respectiv de membru şi de supleant.

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) teza a doua din Legea nr. 550/2002, 
"desemnarea reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din 
numărul consilierilor",

Luând în considerare cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile legale în vederea aprobării.
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în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 550/2002 privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a 
celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, Comisia pentru vânzarea spaţiilor 
comerciale şi de prestări servicii se constituie prin dispoziţia primarului şi este formată din 
5 membrii titulari şi 2 -  3 membrii supleanţi, după cum urmează:

- 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 3;
- 1 reprezentant al regiei autonome nominalizate de primar;
- 1 reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;

2 membrii supleanţi.
Având în vedere faptul că în data de 02.04.2019, D.nul Marineaţă Marcel (consilier 

local) şi-a dat demisia din funcţia de membru în Comisia de Aplicare a Legii nr. 550/2002 
din cadrul Primăriei Sector 3, fiind înlocuit de D.nul Voicu Alin lonuţ (consilier local), se 
impune adoptarea de către Comsiliul Local Sector 3 a unei hotărâri în vederea completării 
acestei comisii cu doi membrii supleanţi din cadrul consilierilor locali.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopulîndepliuirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



Domnule Preşedinte,
//

Subsemnatul Marîneata Marcel consilier local la Primăria sector 3,membru in 
comisia 550 vanzarî spatii comerciale ,prin prezenta cerere va rog sa -mi aprobaţi 
demisia din cadrul acestei comisii începând cu data de 9

Va mulţumesc!
Data ,CÎ l - â  19

Semnătura

Domnului Preşedinte al comisiei 550 vanzari spatii comerciale.



Anexă

COMPONENTA COMISIEI DE APLICARE A Legii nr. 550/2002. 
privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a 

statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în 
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, 

precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de
interes local

1) D l N iţu  M ihai -  PSD - m em bru

2) Dl. Tudorache Andrei C ristian -  PNL - m em bru

3) Dl. Enăchescu M arian D aniel -  PM P - m em bru

4) DL V oicu Alin Ionuţ -  PSD - supleant

5) D l M arineaţă M arcel -  P SD - supleant
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Nr. 373124/11.04.2019

CĂTRE,
CABINET PRIM AR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de 
hotărâre:

Proiect de hotărâre privind desem narea reprezentanţilor Consiliului 
Local Sector 3 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor com erciale şi de prestări 
servicii, conform  Legii nr. 550/2002, pe locurile rămase vacante

Anexat vă transmitem următoarele documente:
- proiectul de hotărâre;
- raportul de specialitate nr.373094/11.04.2019 al Direcţiei Asistenţă Legislativă 

~~ Biroul Relaţii Consiliul Local;5 7

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2 0 16/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


