
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
  
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriinn  ccaarree  ssee  ssoolliicciittăă    CCoonnssiilliiuulluuii  GGeenneerraall  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  aaddooppttaarreeaa  uunneeii  hhoottăărrâârrii  

pprriinn  ccaarree  ssăă  cceeaarrăă  GGuuvveerrnnuulluuii  RRoommâânniieeii  ttrraannssmmiitteerreeaa  ddiinn  ddoommeenniiuull  ppuubblliicc  aall  ssttaattuulluuii  şşii  
aaddmmiinniissttrraarreeaa  MMiinniisstteerruulluuii  EEdduuccaaţţiieeii  şşii  CCeerrcceettăărriiii  ŞŞttiiiinnţţiiffiiccee  îînn  ddoommeenniiuull  ppuubblliicc  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  şşii  aaddmmiinniissttrraarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11    
aa  CClluubbuulluuii  CCooppiiiilloorr  SSeeccttoorr  11  --  CCiirreeşşaarriiii    

 
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor art.9, alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În raport de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
a) Adresa Primăriei sectorului 1 nr. M163/03.02.2015 înregistrată la Secretariatul General 

al Guvernului cu nr. 1389/03.02.2015 şi adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 
249/17.02.2015, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 238/19.02.2015; 

b) Adresa Primăriei sectorului 1 nr. M169/04.02.2015 înregistrată la Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 28458/05.02.2015; 

c) Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice                                
nr. 20505/10.03.2015 înregistrate la Primăria Sectorului 1 cu nr. 405/19.03.2015; 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei 
hotărâri prin care să ceară Guvernului României iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 1 a Clubului Copiilor Sector 1 - Cireşarii. 

(2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin. (1) sunt cele prevăzute în  
anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 



Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Direcţia Juridică şi Resurse Umane 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 21.04.2015. 
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