ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare către Şcoala Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea a
imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA;
Având in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Macea nr.7909/29 08
2017, prin care se propune aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala
Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea a imobilelor în care aceaasta îşi desfăşoară activitatea;
Văzând raportul de specialitate comun al compartimentului administrarea
domeniului public și privat și al compartimentului juridic - resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al comunei Macea, înregistrat sub nr. 7910/29 08 2017, precum
şi dispoziţiile H.C.L. Nr.13/31 01 2017 privind aprobarea reţelei școlare la nivelul comunei
Macea pentru anul școlar 2017-2018;
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile
- art.36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. a) coroborate cu art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001
a administrației publice locale ;
- art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
- art.867 alin. (1) din Codul Civil;
- art. 3 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică
actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 2 lit. c), alin. 5, lit. a), art. 45 alin. (3) şi art.123,
alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Şcolii Gimnaziale ”Pavel Covaci” Macea a
bunurilor imobile proprietatea publică a comunei Macea (clădiri şi terenuri aferente) în care
îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, astfel cum acestea
sunt cuprinse şi identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contractul de dare în administrare conform Anexei nr.2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate
publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune,
de către Consiliul local al comunei Macea.

Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Macea, domnul Ciprian-Gheorghe Otlăcan să
semneze contractul de dare în administrare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Macea, Şcolii Gimnaziale
”Pavel Covaci” Macea și Instituţiei Prefectului Judeţul Arad.
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