MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul situat în
str. Soveja nr. 68, Sector 1, București, aparținând Asociației “SF. Capitanio și Geroza”,
necesar pentru funcționarea grădiniției Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi
raportul de specialitate al Administra iei Unită ilor de Învă ământ Preuniversitar şi Unită ilor
Sanitare Publice Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite
şi taxe locale, al Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învă ământ,
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 dispozi iilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
inând seama de dispozi iile art. 2146 şi urm. din Codul Civil al României;
Luând în considerare solicitarea Liceului Greco – Catolic ‘’Timotei Cipariu” nr.
1695/14.08.2015, înregistrată la Administra ia Unită ilor de Învă ământ Preuniversitar şi Unită ilor
Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 11937/17.08.2015;
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 administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de comodat a imobilului compus în totalitatea sa
din: teren în suprafață de 400 mp., și construcția existentă, în suprafa ă totală de 141,20 mp., care
la rândul ei este compusă din șase camere, trei băi, o bucătărie și o magazie, situat în, str. Soveja,
nr. 68, Sector 1, Bucuresti de către Liceul Greco – Catolic “Timotei Cipariu”, în condițiile legii,
pe o perioadă de 6 (șase) ani, cu posibilitatea de prelungire, conform modelului de contract din
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Spațiul descris la art. 1 va fi utilizat de către comodant pentru funcționarea
Gradiniței de copii din cadrul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu”.
Art.3. Se mandatează directorul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu” să semneze
contractul de comodat având ca obiect spa iul descris la art. 1.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administra ia Unită ilor de Învă ământ Preuniversitar şi
Unită ilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco – Catolic “Timotei Cipariu” şi
Serviciul Secretariat General, Audien e vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.
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