
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    PROIECT 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3                                    Punct suplimentar 

                                                                                         pe ordinea de zi a ședinței extraordinare 

                                                                                                          din data de 07.08.2018 

 

HOTĂRÂRE 

privind  schimbarea  destinației  imobilului Cămin C8  (clădire P+3) și a terenului  aferent, situat 

în București,  Bd. Energeticienilor, nr. 9-11,  sector 3, care aparține Liceului Teoretic  

”DECEBAL” din ”spațiu de învățământ” în 

 ”spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector 3” 

 

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.158124/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3; 

- Raportul de specialitate nr. 157907/06.08.2018 al Direcției Învăţământ – Serviciul Administrare 

Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult; 

- Acordul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Decebal” referitor la schimbarea 

destinației imobilelor cămin C7 și C8 cf. PV  din 17.05.2018 

- Acordul Consiliului de Administrație al ISMB nr. 15180/17885/19.06.2018 privind schimbarea 

destinației imobilelor Cămin C7 (clădire P+3) și Cămin C8 (clădire P+3) și a terenului aferent, din 

”spații de învățământ” în ”spații la dispoziția Consiliului Local Sector 3”. 

- Adresa nr.157666/06.08.2018 a Direcției Învățământ Cultură către S.C. Administrarea Domeniului 

Public București S.A  

- Adresa nr.311/06.08.2018 a  S.C. Administrarea Domeniului Public București S.A,  

- Adresa nr. 157918/06.08.2018 a Direcției Învăţământ – Serviciul Administrare Unități de Învățământ 

și Relații cu Unitățile de Cult; 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2)  și  art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 81 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art.1. Se aprobă  schimbarea  destinației imobilului Cămin C8 (clădire P+3) și a terenului aferent, 

situat în București, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11,  sector 3, care aparține Liceului Teoretic  

”DECEBAL” din ”spațiu de învățământ” în ”spațiu la dispoziția Consiliului Local Sector 3”, pe o perioadă 

de 10 ani. 

     Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale 

privind schimbarea destinației. 

       Art.3.  Primarul Sectorului 3, prin Direcția Învățământ Cultură, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 






















































































