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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ttrraannssmmiitteerriiii  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  1100  ((zzeeccee))  aannii,,  

aa  ssppaaţţiiuulluuii  îînn  ssuupprraaffaaţţăă  ddee  221177,,8800    mmpp  ddiinn  iinncciinnttaa  CCoommpplleexxuulluuii  SSoocciiaall  ddee  SSeerrvviicciiii  
  SSff..  EEccaatteerriinnaa,,  ccuu  sseeddiiuull  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSeeccttoorr  11,,  BB--dduull  MMaarreeşşaall  AAll..  AAvveerreessccuu  nnrr..  1177,,  

ccăăttrree  CCeennttrruull  ddee  RReessuurrssee  șșii  IInnffoorrmmaarree  îînn  PPrrooffeessiiuunnii  SSoocciiaallee  ((CCRRIIPPSS))  
  
 
 
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 112/2005 privind aprobarea 
transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 
217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni 
Sociale (CRIPS); 

Ţinând seama de solicitarea formulată de Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni 
Sociale (CRIPS), înregistrată la Direcţia Generală de Asisnteţă Socială şi Protecţia Copilului  
Sector 1 sub nr. 13129/19.03.2015, însoţită de Raportul asupra activităţii elaborat de Centrul de 
Resurse și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS); 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.n), art.115, alin.(1), lit.b) şi ale 
art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și 
Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS). 



Art.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului transmis în folosinţă gratuită atrage încetarea de 
drept a efectelor prezentei hotărâri. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul de Resurse 
și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS) vor încheia contract de comodat asupra spaţiului 
transmis în folosinţă gratuită, sens în care se împuterniceşte Directorul General al instituţiei să 
semneze contractul de comodat.  

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale 
(CRIPS) şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 27.03.2015. 
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