
MUNICIPIUL BUCUREŞTI     
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 

271/22.12.2010 privind  aprobarea  închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de 
învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea  

Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 
Unităților Sanitare Publice Sector 1 

 
 

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; 

Ținând 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 dispozițiilor art.108  și art.112 , alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.16, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea 
închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 
raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația 
Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;  

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. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 271/ 22.12.2010  privind aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de 
învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 
Sanitare Publice Sector 1, „MODELUL CADRU al contractului de închiriere a spațiilor 
temporar disponibile în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București” , art. 8 „Obligațiile 
locatorului/beneficiarului chiriei”, prin introducerea aliniatului 8.5., cu următorul cuprins: 
 

“8. Obligațiile locatorului/beneficiarului chiriei 
 8.5. Beneficiarul chiriei (unitatea de învățământ) va face venit la bugetul local un 
procent de 50% din contravaloarea chiriei încasate. Cota de 50% cuvenită bugetului local, va 
fi virată la momentul încasării de către unitățile de învățământ.” 
 
 Art.2. - Se modifică și se completează art. 3 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 
271/22.12.2010, prin introducerea aliniatului (2) care va avea următorul cuprins: 
 



“(2) – Sumele încasate din închirierea spațiilor disponibile se fac venit la bugetul local 
în proporție de 50% și la bugetul unităților de învățământ în proporție de 50%. Cota de 50% 
cuvenită bugetului local, va fi virată la momentul încasării de către unitățile de învățământ.”  
 

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind 
aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de 
stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – 
Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 
rămân neschimbate. 
 

Art.4. 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,      

              Teodor Cristian Dumitrescu                                                                                                          
                                                                                                       SECRETAR 
                                                                                      Remus Alexandru Moldoveanu 
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