
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor unui contract de vânzare-cumpărare 

sau de închiriere pentru imobilul din str. Rabat nr. 10-12-14 București sectorul 1 pentru 
continuarea activității Grădiniței de copii nr. 252 

 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul 
de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar ș i Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 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 educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Văzând  oferta avansată de proprietarele Iorga Sanda Sarmiza ș i Osiceanu Ileana 
înregistrata la A.U.I.P.U.S.P. cu nr. 6265/ 06.09.2012; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare; 
În temeiul art. 45, alin.(1) și alin.(5) teza a II -a, 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 

 
HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 
 

Art.1. Se numește Comisia pentru pentru negocierea clauzelor unui contract de 
vânzare-cumpărare ori a unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului din str. Rabat nr. 
10-12-14 Sector 1 București, pentru continuarea activității unității de învățământ 
preuniversitar de stat – Grădinița de copii nr. 252, comisie ce va fi  alcătuită din: 

- Cristian Teodor Dumitrescu - consilier local; 
- Silvică Tăsel Stan- consilier local; 
-  Mihai Alexandru Iorgulescu- 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. 2.- La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de vânzare-

cumpărare sau Contractul de închiriere va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1 . 
 
 



 
 
Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Comisia desemnată vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
              Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     184 
 Data:   13.09.2012 
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