ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SLOBOZIA CONACHI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A N R . -f
28 februarie 2013
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra unor bunuri
aparţinând domeniului public al comunei Slobozia-Conachi către Scoală Gimnaziala
nr. 1 Slobozia-Conachi
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii: înregistrat la nr.522/22.02.2013
Consiliul local al comunei Slobozia Conachijudeţul Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară, astăzi 28 februarie 2013 ;
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului,înregistrată la nr
522/1/22.02.2013 ;
Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Slobozia Conachi,înregistrat la nr 522/2/22.02.2013 ;
Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr 1, 2 si 3 a Consiliului local al
comunei Slobozia Conachi;
Având in vedere HG nr. 678/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi;
Având in vedere prevederile art 861, 867, 868 din privind Codul Civil aprobat prin
Legea nr. 287/2009 cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile 14, art 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin (5) lit.a) si
respectiv art 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
în baza art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001republicată:
H O T Ă R Ă Ş T E :

Artl.Se trec în administrarea Scoalii Gimnaziale nr. 1 Slobozia-Conachi bunurile ,
cuprinse în anexa I - parte integranta din prezenta hotărâre, care fac parte din domeniul public
al comunei Slobozia-Conachi.

Art.2. Scoală Gimnaziala nr. 1 Slobozia-Conachi exercita dreptul de folosinţa,
posesie si dispoziţie cu privire la imobilele nominalizate ca un bun proprietar, fara a putea
schimba destinaţia spatiilor afectate procesului educaţional si fara a putea înstrăina aceste
imobile. Concesionarea si închirierea spatiilor cu alta destinaţie si a terenurilor din incinta
unitatiilor de învăţământ se vor efectua în condiţiile prevăzute de lege..
Art.3. Se aproba proiectul cadru al contractului de administrare încheiat între
Consiliul Local al comunei Slobozia-Conachi si Scoală Gimnaziala nr. 1 Slobozia-Conachi
conform anexei II care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Scoală Gimnaziala Slobozia-Conachi se reprezintă în mod direct în instanţa de
judecata în litigiile izvorâte din dreptul de administrator.
Art.5.- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri comunicată Primarului comunei Slobozia Conachi şi
Prefecturii judeţului Galaţi, răspunderea în acest sens revenind secretarului comunei Slobozia
Conachi
Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anişoara

