
MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea 

imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București,  
în care funcționează Grădinița de copii nr. 252 

  
 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 
învăţământ, sport, mass-media şi culte 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; 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/28.05.2013  privind 
aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Calea Dorobanților nr. 60, 
Sector 1, București, pentru desfășurarea activității Grădinței de copii nr. 252; 

În baza adresei înaintată de către S.C. ROMELECTRO S.A. la data de 26.02.2015, 
înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1 sub nr. 2566/26.02.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2), alin.(3) şi alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și art.115, alin.(1), 
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
 

 Art.1. Se numește Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare a imobilului situat în 
București str. Calea Dorobanților, nr. 60, Sector 1, compus dintr-un corp de clădire (C1 = 
D+P+1E+M cu o suprafață construită la sol de 425,14 mp, suprafață desfășurată 1.275,42 mp, iar 
cea utilă de 1.020,33 mp și teren în suprafață de 1.528 mp), precum și a condițiilor transferului 
dreptului de proprietate asupra acestui imobil, în următoarea componență : 

- Răzvan Mitu   - consilier local; 
- Cătălin Teodorescu  - consilier local; 
- Doru Iamandi   - consilier local; 



-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

-  --------------- -  reprezentant al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 
 

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, modelul contractului de 
vânzare - cumpărare va fi înaintat, însoțit de raportul comisiei, spre aprobarea finală a Consiliului 
Local Sector 1, iar transferul dreptului de proprietate asupra imobilului va avea loc numai în 
cazul încheierii valabile a contractului de vânzare-cumpărare, în forma aprobată de Consiliul 
Local al Sectorului 1. 

 
Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menţionate la art.1 şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe  vor aduce 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. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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