
ROMÂNIA

,WÓETUL BACĂU

COMUNA URECHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR

din 31.10.2022

rivind darea în administrare a unor bunuri imobile ro rietatea ublică a comunei

Urechesti către Scoala Gimnazială Urechesti

Consiliul Local al comunei Urechesti, întrunit în ședință ordinara de lucru ,

Având în vedere:

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei;

Referatul de aprobare al Primarului comunei Urechesti, dl Talaba Nicolae, cu privire la

aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietatea publică a comunei Urechesti către

Școala Gimnazială Urechesti;

Luând în considerare Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urechesti cu privire

la cele mai sus amintite;

Ținând cont de prevederile art, 112 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,

actualizată;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Conform prevederilor art. 867 alin. 1 din Codul Civil;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a, art. 298, art. 299, art. 300 alin. 2,

art. 301 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 133, art. 139 alin. 2 și art, 196 alin. 1 lit. a din O.U.G.nr. 57/2019

privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Urechesti, unitate cu

personalitate juridică, a bunurilor imobile, clădiri și terenuri aferente acestora, bunuri proprietate

publică ale comunei Urechesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în administrare a bunurilor imobile amintite la alin. 1 din prezentul articol,

sunt predate în vederea desfășurării activității de învățământ preunivesitar de stat.

Art.2 Se aprobă proiectul cadru al Conttractului de administrare care va fi încheiat între

Consiliul local al comunei Urechesti și Școala Gimnazială Urechesti, conform Anexei nr. 2 din care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Titularul dreptului de administare va exercita posesia, folosința și dispoziția asupra

bunurilor preluate, în condițiile legii și a limitelor prevăzute în Contractul de administrare .

Art.4. Se imputerniceste primarul comunei Urechesti, dl Talaba Nicolae, sa semneze

Contractul de administrare.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica celor interesati prin grija secretarului general al

comunei Urechesti.
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