MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finalizării negocierilor pentru stabilirea preţului
în vederea închirierii imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului 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 Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările și
completările ulterioare şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă aprobate de conducerea
Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996;
În baza prevederilor art.13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune a lucrărilor
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Raportul de Evaluare şi Studiu de piaţă privind chiria de piaţă a
unui spaţiu corespunzător depozitării arhivei Sectorului 1, întocmit de SC ROMLIDER
EVALUARI IMOBILIARE SRL;
În urma negocierilor între reprezentantul societăţii locatoare şi membrii Comisiei
desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/21.08.2015;
În temeiul art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă finalizarea negocierilor pentru stabilirea preţului în vederea închirierii
imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze contractul de închiriere.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Management Economic
şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului
1 din data de 11.09.2015.
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