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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ccuu  pprriivviirree  llaa  aassiigguurraarreeaa  uunnoorr  llooccuurrii  ddee  ccaazzaarree  ppeennttrruu  

  LLiicceeuull  GGrreeccoo  ––  CCaattoolliicc  „„TTiimmootteeii  CCiippaarriiuu    

  

  

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. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare solicitarea Liceului Greco – Catolic ‘’Timotei Cipariu” nr. 

1077/12.06.2015, înregistrată la Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitare şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9020/12.06.2015, precum și acordul Școlii 

Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1; 

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 

 Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia Liceului Greco – Catolic ‘’Timotei Cipariu”, cu 

sediul în Bucureşti, str. Bucegi nr.97, sector 1, a unui număr de 20 de locuri de cazare în incinta 

internatului Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării 

nr. 5, sector 1, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu anul școlar 2015-2016.  

 Art.2. Liceul Greco – Catolic „Timotei Cipariu” şi Școala Gimnazială Specială pentru 

Surzi nr. 1 vor încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri un protocol de 

colaborare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cheltuielile de întreţinere, respectiv plata utilităților (electricitate, apă, gaze) vor fi 

suportate de către Liceul Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, conform protocolului de colaborare 

menţionat la art.2. 



Art.4. Primarul sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Greco – Catolic 

‘’Timotei Cipariu”, Directorul Școlii Ginaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 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 30.06.2015. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

             Adrian Tănăsescu       
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