
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1      
  
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înfiinţării în cadrul Colegiului Tehnic Mecanic “Griviţa” Bucureşti 

a Clubului Sportiv Şcolar “Rugby-Griviţa”  
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare 
Publice; 

   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 prevederilor Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2001 
pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000; 

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

Ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând act de adresa Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” nr. 507/26.02.2013 înregistrată 
la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 5948/26.02.2013 prin care se solicită acordul Consiliului 
Local al Sectorului 1 în vederea înfiinţării clubului sportiv şcolar de rugby; 

În temeiul art.45, alin.(1), 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 înfiinţarea în cadrul Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” Bucureşti a 
Clubului Sportiv Şcolar „Rugby-Griviţa”. 

Art. 2. Sediul, baza materială, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice 
alte elemente necesare înfiinţării clubului sportiv menţionat la art. 1 vor fi realizate de către 
conducerea Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” Bucureşti. 

Art. 3. Se împuterniceşte directorul Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” Bucureşti să 
efectueze toate demersurile şi să semneze toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorul  Colegiului Tehnic Mecanic „Griviţa” Bucureşti 
şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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