
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
 
 
 

HOTĂRÂRE  
 privind  aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil pentru 

desfășurarea activității
 
 Şcolii Speciale nr. 10  

 
Având în vedere 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;  

În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Ținând seama de adresa Şcolii Speciale nr. 10, înregistrată la Administrația Unităților 
de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub. nr. 2705/22.03.2012, 
precum și de Precizarea proprietarei Râștei Marcela, înregistrată cu nr. 3906/14.05.2012;  
 Având în vedere procesele verbale încheiate de Comisia pentru negocierea prețului de 
închiriere

În temeiul art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a- 

 pentru imobilul situat în Str. G-ral Berthelot nr. 25 Sector 1, constituită în baza 
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/26.072012 din care rezultă că  negocierile 
referitoare la imobilul menționat nu s-au finalizat, ca urmare a faptului că proprietarul a făcut 
o ofertă de preț foarte mare pentru chiria lunară, raportat la nivelul prețului chiriei pe piața 
liberă; 

, 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. Se aprobă închirierea de pe piața  liberă a  unui imobil necesar pentru 
desfășurarea activității Școlii Speciale nr.10. 

Art.2. Se numește Comisia pentru negocierea prețului de închiriere, comisie ce va fi  
alcătuită din: 

 
- Radu Aurel - consilier local; 
- Paul Iulian Olteanu - consilier local; 
- Nicoleta Stancu - consilier local; 
- Mihai Cucu - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 
- Florica Vârlan - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 



 

- Ionuț Manea - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ 
Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 
 

Art.3. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
157/26.07.2012 se abrogă. 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei, Direcţia Management Economic şi 
Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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