
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  
     
  
  

HOTĂRÂRE 
 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Şcolii Gimnaziale “Nicolae 
Titulescu” către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti  

 
 

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 
şi raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1; 
 Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României; 
Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care solicită 

acordarea unui spaţiu în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu; 
Luând act de adresa Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” nr. 264/04.11.2013 

înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31270/05.11.2013 prin care aceasta îşi 
manifestă acordul în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti; 

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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, a unui spaţiu în suprafaţă de 335,22 mp., situat în incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, spaţiu identificat potrivit anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. 

(2) Folosinţa gratuită se acordă pe o perioadă de trei ani, cu posibilitate de prelungire, în 
condiţiile legii. 

Art. 2. – Spaţiul descris la art. 1 va fi utilizat de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, în vederea unei judicioase desfăşurări a procesului de învăţământ la 
nivelul sectorului 1. 

Art. 3. – (1) Se mandatează directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze contractul de comodat având ca 
obiect spaţiul descris la art. 1.  

Art. 4. – Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea avizului conform al 
ministrului Educaţiei Naţionale. 

 
 



 
 
 
Art. 5. - Primarul Sectorului 1, directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
 Ion Brad        
            SECRETAR, 
          Remus Alexandru Moldoveanu 
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