ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA nr. 29 /2018
privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică
din comuna Gălăuțaș a imobilelor ( construcții și teren aferent ) în care își desfășoară activitatea,
proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Gălăuțaș
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30 martie 2018;
Având în vedere :
 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/40/2018
 Raportul compartimentului de specialitate nr. 7/41/2018
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor, nr. 9/21/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii,
tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.9/20/2018, comisia de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr . 9/19/2018;
 Prevederile art 792, alin (3), art 793, art 794, art 795, art 802, art 803, art 842, art 846, art 858, art
861, alin (3), art 866, art 867, art 868, art 869, art 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 Prevederile art 112 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 din Legea educaţiei naţionale , cu modificările şi
completările ulterioare;



Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 4/2017 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul
școlar 2017-2018;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 10/2018 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul
școlar 2018-2019;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit. c, coroborate cu alin (5), lit. a, art .45 alin (3), art 62
alin (1), art 115 alin (1) lit. b și art 123, alin (1), art 45, art 115, alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala - republicata., cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba darea în administrarea Școlii Gimnaziale,, Dumitru Gafton,, Gălăuțaș, unitate cu
personalitate juridică, a bunurilor imobile ( clădiri și terenuri aferente) - proprietatea publică a comunei
Gălăuțaș, județul Harghita, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în care își desfășoară activitatea
unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Art.2 Se aprobă contractul-cadru de administrare încheiat între Consiliul local al comunei
Gălăuțaș și unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, prevăzut în anexa nr. 2
la prezenta hotărâre.
Art.3 Unitățile de învățământ preuniversitar de stat va exercita dreptul de folosință, posesie și
dispoziție materială cu privire la imobilele prevăzute la art. 1, ca un bun proprietar, fără a putea schimba
destinația acestora și fără a putea înstrăina aceste imobile.
Art.4 Se împuternicește primarul comunei Gălăuțaș să semneze în numele și pe seama
Consiliului local al comunei Gălăuțaș contractul de administrare încheiat cu unitățile de învățământ
preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza comunei Gălăuțaș.
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Art.5 Predarea –primirea imobilelor se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin proces- verbal încheiat între Consiliul local Gălăuțaș și Școala
Gimnazială ” Dumitru Gafton” Gălăuțaș, după semnarea prealabilă, de către ambele părți a contractului
de administrare.
Art.6 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului
comunei Gălăuțaș, Şcolii Gimanziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș, compartimentului contabilitate din
cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș.
Art.8 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se încredintează contabilul şi conducerea
Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș .
GĂLĂUȚAȘ la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

