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HOTARARE 

privind darea in administrare catre unitatile de invatamant a unor bunuri apartinand 
domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnesti intrunit in sedinta de lucru 
 
 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
- Expunerea de motive a Primarului; 
- Raportul de specialitate comun al Comp. Urbanism, Amenajare Teritorială-Cadastru, respectiv 

Comp. Financiar-Contabilitate, Comp. Achiziții Publice – Investiții si Comp. Administrarea 
Domeniului Public-Privat; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti; 
- Prevederile art.20, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 112, alin (2) din Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 119 si 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 874, art. 2146-2153 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare); 
- Prevederile art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), precum si ale art. 45 
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
 
 
                                                            HOTARASTE: 
 
 
   Art.1 Se aproba darea in administrare catre unitatile de invatamant a unor bunuri bunuri 
apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, necesare pentru desfasurarea 
activitatii, astfel cum sunt cuprinse in Anexa nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare. 
 
   Art.2 Se stabileste termenul administarii, acesta fiind pe toata durata activitatii unitatilor de 
invatamant . 
 
   Art.3 Protocolul de predare-primire al bunurilor prevazute la Art.1 din prezenta hotarare va fi 
incheiat in termen de 10 zile de la data adoptarii acesteia, prin grija compartimentelor financiar- 
contabile ale partilor. 
 
   Art.4 Se imputerniceste Primarul Comunei Domnesti sa semneze protocolul de predare -
primire mentionat la Art. 2 din prezenta hotarare. 
 
 
 
 



  Art.5 Se aproba modelul protocolului de predare-primire, conform Anexei nr. 2, parte 
integranta a prezentei hotarari. 
 
  Art.6 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
Comunei Domnesti, prin compartimentele de specialitate. 
                                           

                                   
 
                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                           NĂSTASE VICTOR      
    
 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                     /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                   COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 
Nr. 31 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 09.03.2018 
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține” 
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


