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COMUNEI

Cod fiscal : 4226494

HOTĂRÂREA
nr. _54_ din 30 octom brie 2015
privind darea in administrare a bunurilor imobile ( constructii si terenuri ) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza comunei Dragomirești , către unitatea de invatamant
preuniversitar de stat cu personalitate juridica -Liceul Tehnologic Vladia
Consiliul local al comunei Dragomiresti – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
- expunerea de motive a Primarului comunei Dragomirești privind necesitatea darii in administrare a
bunurilor imobile ( construcții si terenuri) aparținând domeniului public al comunei către instituțiile de
invătămant cu personalitate juridica in care acestea isi desfășoară activitatea ;
- raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dragomirești ;
- avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local ;
- necesitatea gestionarii corecte a bunurilor care fac parte din Inventarul domeniului public al comunei
Dragomirești ;
- prevederile art.3 si art.12 din Legea nr.213/ 1998, actualizata, privind bunurile proprietate publica;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1031/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public a1 statului si al unitătilor
administrativ teritoriale;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.361 / 27.12.2001 – privind atestarea domeniului public al județului Vaslui
, precum si a municipiilor , orașelor si comunelor din județul Vaslui – anexa nr. 28 ;
- prevederile art.112, alin.(1) si (2) din Legea nr.1 / 2011 a educației naționale, actualizata ;
- prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca norma generala exercitarea dreptului de
administrare asupra proprietății publice a autorităților administrației publice locale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 5 / 30.01.2015 privind aprobarea reorganizării rețelei școlare
a unităților de invătămant preuniversitar de stat din comuna Dragomirești pentru anul Școlar 2015-2016;
Luând in considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) si alin.(2) lit. “ c “, alin. (5) ,lit.”a” , art. 39, alin.(1), art. 45 ,
alin.(3) , art. 123 , alin.(1) si art. 115 , alin.(1) , lit. „b” din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia
publica locala – republicata , modificata si completata ulterior :
HOTARASTE
Art. 1 . (1)Se aproba darea in administrare a bunurilor imobile ( construcții si terenuri ) aparținând
domeniului public de interes local , in care isi desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar
de stat de pe raza comunei Dragomirești , către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridica – Liceul Tehnologic Vladia , conform anexei nr. 1 .
(2) Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 2 . (1)Darea in administrare a bunurilor imobile ( constructii si terenuri ) precizate la art. 1 se
va face pe baza de protocol de dare in administrare ce se va incheia intre Comuna Dragomiresti , in
calitate de proprietar al bunurilor imobile si unitatea de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate
juridica Liceul Tehnologic Vladia .

(2) Elementele de identificare ale bunurilor imobile (constructii si terenuri) precizate la art. 1 vor fi
stipulate in protocolul de dare in administrare iar inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei
Dragomiresti , se fac ,dupa caz , in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni , in cartile funciare sau in
cartile de publicitate funciara , de catre proprietarul de drept , in speta Comuna Dragomiresti .
Art. 3 . Exercitarea dreptului de administrare se va face cu respectarea conditiilor stabilite de lege .
Art. 4 . Se aproba protocolul de dare in administrare prevazut in anexa 2 care face parte integranta din
prezenta hotărâre .
Art. 5 . Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publica sau prin
act de revocare emis , in condițiile legii , daca interesul public o impune , de organul care l-a constituit.
Art. 6 . Se împuternicește Primarul Comunei Dragomirești , domnul Turcu Aurel , sa semneze
protocolul de dare in administrare si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu unitatea de
invatamant cu personalitate juridica Liceul Tehnologic Vladia .
Art. 7 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul comunei Dragomiresti ,
compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al acestuia si unitatea de invatamant
preuniversitar de stat cu personalitate juridica – Liceul Tehnologic Vladia .
Art. 8 . Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinta publica prin afișare , se comunica Primarului
comunei Dragomirești si celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire precum si Instituției Prefectului
Vaslui pentru exercitarea controlului de legalitate .
DRAGOMIRESTI , 30 . octombrie 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier GRIGORE BENONE

CONTRASEMNEAZA
Secretar al comunei Dragomirești,
Stoinea Geani Nonel

Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul local al comunei Dragomirești , județul Vaslui
in ședința ordinara din data de 30. 10. 2015 , cu respectarea prevederilor art. 45 , alin. 3 din Legea nr.
215 /2001 , a administrației publice locale , republicata si actualizata , cu un număr de 15 voturi pentru ,
0 abținere si 0 voturi împotriva din numărul total de 15 consilieri locali in funcție si 15 consilieri locali
prezenți .

CONSILIUL LOCAL DRAGOMIRESTI

Anexa nr. 1
la H.C.L. 54/2015

INVENTARUL
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Dragomiresti , judetul Vaslui date in administrare catre unitatile
de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica Liceul Tehnologic Vladia
Unitatea: COMUNA DRAGOMIRESTI
Magazia: Mijloace fixe DOM PUBLIC
Nr.
Denumirea
Crt

inv

LISTA DE INVENTARIERE

Gestiune: COMUNA DRAGOMIRESTI

Data: 31.03.2015
Codul sau

U/M

Cantitati

bunurilor

nr. de

Stocuri

inventariate

inventar

Faptic

Scriptic

Plus

1

2

4

5

6=4-5

3

Loc de depozitare:
Valoare contabila

Pret
Diferente

Valoarea

Deprecierea

de

Valoare Motivu
a
l

unitar

Valoarea

Diferente

Minus

-lei-

- lei -

Plus

Minu
s

inventar

7=5-4

8

9=5x8

10=6x8

11=7
x8

12=9+10-11

1

Cladire Scoala Dragomiresti

1317

BUC

1

683.060,00

683.060,00

683.060,00

2

Teren aferent Scoala Dragomiresti

1318

MP

9.821,00

1,61

15.811,81

15.811,81

3

Cladire Liceu Tehnologic Vladia

1321

BUC

1

1.125.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

4

Teren aferent Liceu tehnologic Vladia

1322

MP

5.120,00

1,61

8.243,20

8.243,20

5

Cladire Scoala Doagele

1323

BUC

1

38.335,00

38.335,00

38.335,00

6

Teren aferent Scoala Doagele

1324

MP

1.350,00

1,61

2.173,50

2.173,50

7

Cladire Scoala Poiana - Petrei

1325

BUC

1

513.166,25

513.166,25

513.166,25

8

Teren aferent Scoala Poiana Pietrei

1326

MP

2.500,00

1,61

4.025,00

4.025,00

9

Cladire Scoala Belzeni

1331

BUC

1

132.430,00

132.430,00

132.430,00

1
0

Teren afrent Scoala Belzeni

1332

MP

1.600,00

1,61

2.576,00

2.576,00

2.524.820,76

2.524.820,76

TOTAL GENERAL :
Comisia de inventariere :
Nume si prenume

Gestionar (responsabil imobilizari corporale) :
Semnatura

Grigore Benone

Nume si prenume

M ihai Ioan

Semnatura

14

Contabilitate :
Nume si prenume

P opescu M iriean Ioan

N eam tu Teodora Dorina
Bighiu Laurentu
Suharu Liliana Nely
Dorobat M arin

Presedinte de sedinta ,

13

contrasemeneaza ,

Semnatura

consilier Grigore Benone

secretar al comunei Dragomiresti ,
Stoinea Geani Nonel

