MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea
Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 85/28.05.2013 privind aprobarea încheierii
contractului de închiriere a imobilului din str. Calea Dorobanților nr. 60, sector 1,
București, pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr. 252

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;
Luând în considerare 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 dispoziţiilor Legii Educatieiționale
na nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/28.05.2013
privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea
Dorobanților nr. 60, sector 1, București, pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr.
252;
Luând în considerare adresa S.C. ROMELECTRO S.A., înregistrată la Administrația
Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr.
6864/14.06.2013;
În baza proceselor – verbale încheiate de cele două comisii în data de 19.03.2013,
09.05.2013 privind identificareași eva luarea unui imobil adecvat desfă
șurării activității
Gradiniței de copii nr. 252, respectiv din 25.03.2013, 25.04.2013, 29.04.2013și 2 0.05.2013
privind negocierea prețului de închiriere în vederea încheierii unui contract de închiriere
pentru imobilului din str. Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1 București;
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 modificareași completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului
Local nr. 85/28.05.2013 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru
imobilul din str. Calea Dorobanților nr. 60, sector 1, București, pentru desfășurarea activității
Grădiniței de copii nr. 252, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85/25.05.2013 privind
aprobarea închieierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea Dorobanților nr.
60, sector 1, Bucure
ști pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr. 252, rămân
neschimbate.
Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia 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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