ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

HOT ĂR ÂRE
privind darea în administrare a bunurilor imobile, proprietate publică a Comunei Teaca ,
unităților de învățământ preuniversitar, în care acestea își desfășoară activitatea
Consiliul Local Teaca, întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei nr. 3549/2019
-Referatul de specialitate privind darea în administrare unităților de învățământ
preuniversitar a spatiilor și terenurilor proprietate publică a Comunei Teaca, în vederea desfășurării
activităților
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
In conformitate cu prevederile:
- art.36 alin.(1), (2) lit.c), alin.(5) lit.a), coroborate cu art.123 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- art.112 alin.(1) şi (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
- art.3 alin.(1) si (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi (3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor
imobile, proprietate publică a Comunei Teaca, în care își desfășoară activitatea unitățile de
învățământ preuniversitar , identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Darea în administrare a bunurilor imobile se face în baza unui Contract de
administrare, încheiat între Consiliul Local Teaca si unitatea de învăţământ preuniversitar,
conform modelului prezentat în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita dreptul de posesie si folosința cu
privire la imobilele prevăzute la art.1, fără a putea schimba destinația spatiilor afectate in procesul
educațional si fără a putea înstrăina aceste imobile, conform prevederilor contractului de
administrare.
Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Teaca sa semneze in numele si pe seama
Comunei Teaca, contractul de administrare și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Teaca.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei
Teaca și compartimentul agricol,urbanism,cadastru .
Art.6. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 15 voturi „pentru” din 15 consilieri prezenti la
ședință, din 15 consilieri în funcție.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunica cu:
Primarul Comunei Teaca
Compartimentul agricol,urbanism,cadastru
Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud
Unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza comunei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Câmpian Ioan
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SECRETAR U.A.T.,
Cioșan Ana

