
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA            
      COMUNA TIRGSORU VECHI       
         CONSILIUL  LOCAL 
 

 
H O T A R A R E 

privind darea în admnistrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tirgsoru Vechi, proprietate publică, 

către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică 
 
 

Avand in vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  din 

care rezulta necesitatea darii in administrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata sub nr. 
7388/4.09.2013; 

-Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil inregistrat sub nr. 
7389/4.09.2013; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 
- art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 
-H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al cpmunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 
În temeiul art. 36, alin. (5) lit. “a” raportat la alin. (2), lit.”c” şi art.115, alin.(1), 

lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată: 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 –Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (terenuri şi clădiri) în care-şi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tirgsoru 
Vechi, proprietate publică,către consiliile de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ 
cu personalitate juridică:  

1.Scoala Gimnaziala Sat Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi, CIF: 29017124; 
2. Scoala Gimnaziala Comuna Tirgsoru Vechi, CIF: 29017116; 
3.Gradinita cu program Normal sat Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi, CIF: 29017108. 
 
Art.2- (1) Datele de identificare a bunurilor imobile prevazute la art. 1 sunt cele din 

anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
(2) Predarea bunurilor se face pe baza de protocol de predare-primire, incheiat intre 

reprezentantii Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi, pe de o parte si reprezentantii  
legali ai unitatii de invatamant preuniversitar pe de alta parte, in termen de 15 zile de la 
adoptarea prezentei hotarari. 

(3) Modelul cadru al protocolului de predare-primire este cel prevazut in anexa nr. 2 la 
prezenta hotarare. 

(4) Se aproba modelul cadru al contractului de administrare conform anexei nr. 3 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art.3- Se imputerniceste primarul comunei Tirgsoru Vechi sa semneze protocoalele de 

predare-primire precum si contractele de administrare. 
 



Art.4- (1) Termenul administrarii este pe durata derularii activitatii de invatamant a 
unitatilor de invatamant preuniversitar, daca legea un prevede altfel. Titularul dreptului de 
administrare va exercita posesia si folosinta asupra bunurilor preluate, in conditiile legii si in 
limitele precizate in protocolul de predare-primire. 

(2) Dreptul de administrare transmis potrivit prezentei hotarari va putea fi revocat, prin 
hotarare, de catre consiliul local, in situatia in care titularul nu-si exercita drepturile si nu-si  
indeplineste obligatiile nascute din actul de transmitere, respectiv protocolul de predare –
primire. 

 
Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul financiar 

contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se insarcineaza secretarul comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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