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Hotărârea nr. 551/26.10.2022 

 

privind avizarea Raportului Comisiei de negociere aferent procedurii de cumpărare prin 

negociere cu o singură sursă, având ca obiect “Achiziție imobil și teren aferent Piața 

Romană nr. 8, sector 1, București”, stabilirea prețului de achiziție și modalitățile de 

perfectare a contractului de vânzare și înaintarea către Senatul ASE în vederea aprobării 

 

Având în vedere Normele interne privind achiziția terenurilor/clădirilor/altor bunuri imobiliare 

identificate aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 529/11.10.2022;  

Având în vedere Hotărârea Senatului nr. 194/19.10.2022, privind aprobarea propunerii privind 

achiziționarea imobilului situat în Piața Romană nr. 8, sector 1;   

Având în vedere Decizia nr. 543/19.10.2022 a Rectorului Academiei de Studii Economice din 

București; 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Consiliul de 

Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

Art. 1. Se avizează Raportul Comisiei de negociere aferent procedurii de cumpărare prin 

negociere cu o singură sursă, având ca obiect “Achiziție imobil și teren aferent Piața Romană 

nr. 8, sector 1, București”, stabilirea prețului de achiziție și modalitățile de perfectare a 

contractului de vânzare, anexat prezentei hotărâri. 

Art. 2. Raportul Comisiei de negociere aferent procedurii de cumpărare prin negociere cu o 

singură sursă, având ca obiect “Achiziție imobil și teren aferent Piața Romană nr. 8, sector 1, 

București”, stabilirea prețului de achiziție și modalitățile de perfectare a contractului de vânzare 

se înaintează către Senatul ASE în vederea aprobării. 
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Art. 3. Secretariatul Consiliului de Administrație al ASE va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
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