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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
  

privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 
şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil aflat în prezent  

în  administrarea Administrației Piețelor Sector 1 
 

 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; 

Ţinând seama de Raportul 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 dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/23.09.2003 privind 
înființarea unei piețe agroalimentare în zona Aviației, sector 1, emisă în baza Avizului Conform 
al Ministerului Educației și Cercetării nr. 11378/01.11.2002; 

Luând în considerare solicitările Școlii Gimnaziale ‘’Herăstrău” nr. 767/17.09.2014, 
înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 
Sector 1 sub nr. 13335/17.09.2014, respectiv nr. 1149/09.12.2014, înregistrată la registratura 
Primăriei Sectorului 1 cu nr. 33737 și la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 19324/18.12.2014, precum și acordul cu privire la 
folosirea clădirii în suprafață de 77,39 mp, corpul C2 situat în incinta Pieței Aurel Vlaicu; 

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
  

 Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil „birouri piață”,  în suprafață 
de 77,39 mp, situat în Str. Măguricea nr. 20 A, Sector 1, București, aflat în prezent în 
Administrația Piețelor Sector 1, identificat în schița cadastrală anexă la Cartea Funciară nr. 
73979, ca fiind clădirea C2, având număr cadastral  24237. 

           (2) Imobilul va fi folosit de către noul administrator pentru desfășurarea activității 
Școlii Gimnaziale „Herăstrău” numai în scop educațional. 

 



Art.2. (1) Imobilul menționat la art. 1 va fi dat în administrare în baza unui protocol de 
predare-primire, încheiat între Administrația Piețelor Sector 1 și Administrația Unităților de 
Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în care se va menționa valoarea 
de inventar a imobilului. 

(2) Ulterior aprobării prezentei hotărârii cele două instituții menționate la alin. 1 
vor stabili de comun acord o data la care să aibă loc formalitățile administrative de predare-
preluare.  

 
Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Administraţia Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Școlii Gimnaziale 
„Herăstrău” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 28.05.2015. 
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