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NR. 271/23.04.2019 

 

Către:  Guvernul Romaniei –Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti 

            In atentia Domnului Prefect Sever Romulus STANA 

 
 

Subscrisa Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare, va solicităm informaţii privind efectuarea controlului de legalitate precum si rezultatul 

acestui demers, in ceea ce priveste  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 

114/01.04.2019 privind îndreptarea conţinutului HCL 41/04.02.2019 privind aprobarea 

proiectului sportiv ,,Promovarea practicarii handbalului ca o forma de educatie prin sport si 

imbunatatirea starii generale de sanatate a locuitorilor Sectorului 1’’ şi alocarea sumei de 

1.900.000 lei pentru sezonul 2018-2019 (perioada care a mai ramas pana la data de 30.06.2019). 

Menţionăm următoarele: 

- îndreptarea conţinutului a fost efectuată în conformitate cu adresa Nr. 

S.M./3.231;3.478/22.02.2019 transmisa de Prefectul Municipiului Bucuresti; 

- pe data de 22.04.2019 a fost aprobat Bugetul Primariei Sectorului 1 pe anul 2019; 

- pe data de 22.04.2019 a fost publicata pe site ul www.primariasector1.ro HCL 114/2019 

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activitaţilor sportive necesare 

materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie 

prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei 

Handbal Club Dinamo Bucureşti in sezonul competiţional 2018-2019 pe care o trimitem in 

ANEXA. 

Avand în vedere faptul că au mai ramas doar 2 luni calendaristice din sezonul 2018-2019, dorim 

să ştim dacă se poate încheia Contractul de Finanţare cu Centrul Cultural al Sectorului 1. 

Rspunsul poate fi expediat la adresa de email: office@hcdinamo.ro si prin posta la adresa: 

Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti, Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, nr. 97, bl. 

17A, Sc. 2/45. 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

Constantin CALIMAN 

Presedinte 
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