
MUNICIPIUL BUCUREŞTI     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/ 26.07.2012 privind  aprobarea   încheierii contractului de închiriere 
pentru o parcelă de teren  din str. Sîngerului nr. 23, sector 1, Bucureşti 

parte a imobilului  în care îşi desfăşoară activitatea şcoala nr. 162 
 

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; 

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu,  Raportul 
Comisiei de  studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, precum și Raportul 
Comisiei de cultură, învătământ, sport, mass- media și culte ; 

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 Educatiei naţionale nr. 1/2011; 
            În urma adresei primite din partea şcolii nr. 162 înregistrată sub nr. 4230/ 05.06.2012 şi a Ofertei 
proprietarilor terenului înregistrata sub nr. 3817/ 09.05.2012; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 158/ 26.07.2012 privind aprobarea încheierii 
contractului de închiriere pentru o parcelă de teren situată în str. Sângerului nr. 23, Sector 1 Bucureşti, parte 
a imobilului în care îşi desfaşoară activitatea şcoala cu clasele I-VIII nr. 162 (Grădiniţa de copii) şi prin 
care a fost numită o comisie de negociere a preţului; 

Văzând procesele-verbale ale negocierilor purtate în 04.09.2012, 07.09.2012 şi 12.09.2012; 
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 
HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

  
Art. 1.- (1) Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/ 26.07.2012  

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere  pentru o parcelă de teren  din str. Sângerului nr. 23, 
sector 1, Bucureşti parte a imobilului  în care îşi desfăşoară activitatea şcoala nr. 162 după cum urmează: 
 Se modifică şi se completează art. 1 al hotărârii mai sus menţionate, prin introducerea 
aliniatului (3) care va avea următorul cuprins: 

“(3) – Preţul chiriei este de 5 euro/ mp/ lună, adică 1.200 euro/ lună, plătibili în lei la cursul BNR 
din data de 20 ale fiecărei luni.”  
 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 158/ 26.07.2012  privind 
aprobarea încheierii contractului de închiriere  pentru o parcelă de teren  din str. Sângerului nr. 23, sector 1, 
Bucureşti, parte a imobilului  în care îşi desfăşoară activitatea şcoala nr. 162,  rămân neschimbate. 
 

Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Ion Brad 
                                                                                                        SECRETAR 
                                                                                    Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
Nr.:     200 
Data:  27.09.2012 
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