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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
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SS..CC..  GGRRĂĂDDIINNAA    BBAAKKKKEERR  OOLLAANNDDAA  SS..RR..LL..    

 

 

 

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 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 nr. 1/2011  a educaţiei naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Luând în considerare oferta S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. nr. 

14/20.10.2014, înregistrată la registratura Administrației Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 15301/20.10.2014; 

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 sponsorizarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 1, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L., cu produse de casă și 

grădină. 

 

Art.2. (1) Se aprobă modelul cadru al contractului de sponsorizare pentru unitățile 

menţionate la art. 1, aşa cum este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

            (2) Contractele de sponsorizare vor fi încheiate de S.C. GRĂDINA BAKKER 

OLANDA S.R.L. cu fiecare unitate de învățământ,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 

32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, după modelul cadru 

menţionat la art.2. 

 



Art.3. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităților de învățământ menționate la art. 1, 

Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                  

 

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

din data de 30.10.2014. 
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