MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către
Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum
şi Raportul de specialitate al Direcţiei Utilităţi Publice;
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local
al Sectorului 1;
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 10/30.01.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia
Colegiul Naţional de Apărare;
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. Alin.(1) şi alin.(2) ale art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 10/30.01.2014, se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia Colegiului Naţional de
Apărare a unui spaţiu de 105,99 mp situat la etajul trei al imobilului din Piaţa Amzei nr. 13,
compus din suprafaţă de 81,60 mp aflată în exclusivitate şi 24,39 mp suprafaţă comună, spaţiu
ce este identificat şi delimitat potrivit Anexei la prezentul contract de comodat.
(2) În afara suprafeţei menţionate la alin. (1), Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
va achita şi contravaloarea utilităţilor şi a taxei de administrare aferente părţilor comune din
imobil”.
Art.2. Se aprobă modelul actului adiţional la contractul de comodat încheiat între
Consiliul Local al Sectorului 1 şi Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, conform Anexei
nr. 1, care face parte intergantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama
Consiliului Local al Sectorului 1, actul adiţional menţionat la art. 2.

Art.4. Celelalte prevederi ale
nr. 10/30.01.2014 rămân nemodificate.
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Art.5. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Juridică şi Resurse Umane
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 26.02.2015.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 52
Data: 26.02.2015

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 52/26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014 privind atribuirea în
folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
nr.52/26.02.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
10/30.01.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul
Naţional de Apărare
s-a încheiat prezentul
ACT ADIŢIONAL nr. 1
la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Fundaţia
Colegiul Naţional de Apărare

PĂRŢILE ACTULUI ADIŢIONAL
Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Andrei Ioan Chiliman, Primar,
în calitate de comodant;
şi
Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare, cu sediul în Bucureşti, Str. Panduri
nr. 68-72, Sector 5, cont ........................, deschis la ..........................., cod fiscal.................
reprezentată prin ................................, în calitate de comodatar,
de comun acord au convenit următoarele:
Alin. (1)-(3) ale art. 2 din contractul de comodat se modifică și vor avea următorul
conţinut:
„(1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Fundaţia Colegiului Naţional de
Apărare a unui spaţiu de 105,99 mp situat la etajul trei al imobilului din Piaţa Amzei nr. 13,

compus din suprafaţă de 81,60 mp aflată în exclusivitate şi 24,39 mp suprafaţă comună, spaţiu ce
este identificat şi delimitat potrivit Anexei la prezentul contract de comodat.
(2) În afara suprafeţei menţionate la alin. (1), Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare va
achita şi contravaloarea utilităţilor şi a taxei de administrare aferente părţilor comune din
imobil.
(3) Suprafaţa totală deţinută în folosinţă de către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
va fi de 105,99 mp”.
Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de comodat rămân nemodificate.
Art.3. Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de ................
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi .................., în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
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