Caliman Constantin
Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 97, Bl. 17A, Sc. 2, Ap 45
Sector 1 Bucuresti
Email: caliman.constantin@gmail.com
Tel.: 0040747016106

Către:
Primaria Sectorului 1
In atentia Domnului Primar Daniel Tudorache
Consiliului Local al Secorului 1
In atentia Domnilor/Doamnelor Consilieri Locali
In atentia Domnului Presedinte al Consiliului Local al Sectorului 1
Subsemnatul Caliman Constantin, legitimat cu CI seria RR, nr. 860116, cu domiciliul in Bucuresti,
Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, Nr. 97, bl. 17 A, sc. 2, ap. 45, în conformitate cu prevederilor art. 8
alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor coroborat cu celelalte prevederi ale legislaţiei române în vigoare, vă solicit să îmi
transmiteţi cu celeritate următoarele documente:
1. Copie conform cu originalul după orice Hotărâre al Consiliului Local al Sectorului 1 prin
care au fost aprobate şi alocate sume de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti pentru activitatea sportivă a clubului de fotbal FC Rapid Bucuresti, care
activează în Liga a 2 a, în perioada 01.08.2017 şi până la data prezentă.
2. Copie conform cu originalul după orice act normativ, contract de finantare, protocol de
colaborare, alte documente, încheiate între Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti
/ alte instituţii subordonate, prin care au fost alocate sume financiare şi sau alte materiale
sau servicii, pentru activitatea sportivă a clubului de fotbal FC Rapid Bucuresti care
activează în Liga a 2 a, în perioada 01.08.2017 şi până la data prezentă.
Deasemenea, am marea rugăminte de a-mi comunica în scris, funcţia/rolul orice calitate a dlui
Primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache în cadrul clubului FC Rapid Bucureşti, dacă este mandatat
sau împuternicit de către Consiliul Local al Sectorului 1 să deţină această functie/rol/calitate din
care a făcut şi face declaraţii in presă în ceea ce priveste activitatea acestui club de fotbal.
Cu deosebită consideraţie,
,,Pentru Cetăţean, Pentru Bunăstare’’!

Semnatura: Constantin Căliman

Bucuresti: 13.03.2020

