
 
 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   
 
    
  

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aattrriibbuuiirreeaa  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  ccăăttrree  IInnssppeeccttoorraattuull  ŞŞccoollaarr  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii    

aa  uunnuuii  ssppaaţţiiuu  îînn  iinncciinnttaa  ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  ““NNiiccoollaaee  TTiittuulleessccuu””  
 
 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 
raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1; 

Având în vedere 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 prevederilor Legii nr. 1/2011  a educaţiei naţionale, 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 Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr. 31270/05.11.2013; 
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 încheierea Contractului de comodat, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu 
posibilitatea de prelungire, în condițiile legii ,  între Consiliul Local al Sectorului 1 prin 
Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conf orm contractului din Anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(2) Contractul de comodat va avea ca obiect folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 

335,22 mp, situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, spaţiu identificat conform 
Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. 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.3. Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare  se abrogă. 
 
Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” şi Serviciul 
Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din 
data de 27.02.2014. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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