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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum şi raportul de specialitate 
întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare 
Publice – Sector 1;  

   Având în vedere 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; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Văzând Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului                                 
nr. 3381/29.02.2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar 
particular Grădiniţa „SOS Satul Copiilor” din municipiul Bucureşti; 

Luând act de adresa SOS Satele Copiilor România prin care îşi exprimă intenţia de a 
încheia un protocol de colaborare cu Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea preluării de către 
acesta a grădiniţei în cauză; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și 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 preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 în reţeaua unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat a Grădiniţei „SOS Satul Copiilor”, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1.  

Art.2.  (1) Se aprobă preluarea cu titlu gratuit de către Consiliul Local al Sectorului 1 a 
dreptului de folosinţă temporară a imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus 
din clădire S+P+M în suprafaţă desfăşurată de 1300 mp şi suprafaţă construită la sol de 552,33 
mp amenajată în concordanţă cu specificul unei instituţii de învăţământ preşcolar.    

(2) Preluarea menţionată la alin. (1) se face pentru o perioadă de 10 (zece) ani, cu 
posibilitate de prelungire. 

Art.3.  Modul de aducere la îndeplinire a clauzelor prevăzute la art.1 şi art. 2, drepturile 
şi obligaţiile părţilor, precum şi orice alte aspecte necesare desfăşurării în bune condiţii a 
parteneritului sunt descrise în protocolul de colaborare care se regăseşte în Anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă modelul cadru al protocolului de colaborare, în forma prevăzută în 
Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 



 Art.5. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 
şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 
protocolul de preluare menţionat la articolele precedente, precum şi orice alte înscrisuri necesare 
desfăşurării în condiţii optime a parteneriatului. 

Art.6. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare 
Publice Sector 1 va constitui o comisie de preluare a imobilului descris la art. 2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7.  Ţinând seama de înregistrarea în această grădiniţă a unor copii beneficiari de 
măsuri de protecţie specială la Asociaţia SOS Satele Copiilor România – Satul SOS Bucureşti, 
dar şi de faptul că mulţi copii se află în evidenţa Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi 
părinţi al organizaţiei, Grădiniţa SOS Satul Copiilor urmează să funcţioneze ca unitate şcolară cu 
personalitate juridică proprie, în condiţiile art. 19 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8. Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu privire la 
avizarea de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a reţelei de învăţământ 
preuniversitar de stat în forma propusă de către Consiliul Local al Sectorului 1, prezenta hotărâre 
va intra în vigoare după obţinerea „avizului conform” al instituţiei anterior menţionate. 

Art.9. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     154 
 Data:   26.07.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


