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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea amplasării de construcții modulare de tip container în incinta 

unor unități de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, 
 pentru a fi folosite în  desfășurarea activităților instructiv – educative și  
a activităților conexe actului de învățământ, pe o perioadă determinată    

 
 
 

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; 

Ținând seama de 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 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 naț ionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Ținând seama de faptul că în unele unități de învățământ preuniversitar de pe 
raza Sectorului 1 au fost începute lucrări de extindere a spațiilor existen te, lucrări care 
însă au fost stagnate din cauza lipsei fondurilor materiale, precum și  existența de 
solicitări la nivelul unor unități de învățământ preuniversitar în incinta cărora urmează a 
se amplasa construcțiile; 

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 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
  
  

Art.1. Se aprobă amplasarea de construcții modulare de tip container în incinta 
unor unități de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, pentru a fi folosite în  
desfășurarea activităților instructiv – educative și a activităților conexe actului de 
învățământ, pe o perioadă determinată. 
 
 Art.2. Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de Învățământ 
Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu responsabilitatea și 
coordonarea lucrărilor menționate la art. 1. 
 



Art.3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum și toate structurile din 
subordinea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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