
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ

HOTĂRÂREA
nr. 13 din 30.04.2020

privind darea în administrarea Școlii gimnaziale Bicaz a unor imobile – clădiri și teren.

prevederile art.36, alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a) coroborat cu art.123, alin(1)din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,

a)

prevederile art.112, alin(1) și (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale , cu modificările și
completările ulterioare,

b)

Expunerea de motive a Primarului Comunei Bicaz, Raportul compartimentului de resort
precum și Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,

a)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Bicaz, unitate cu personalitate
juridică, a bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente) proprietate publică a Comunei Bicaz,
conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Bunurile imobile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau pe bază de protocol de
predare-primire/contract de dare în administrare, încheiat între Comuna Bicaz și Școala
gimnazială Bicaz, după adoptarea prezentei hotărâri conform modelului prezentat în Anexa 2 la
prezenta hotărâre.

Art. 3- Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința asupra bunurilor
preluate, în condițiile legii.

Art. 4 - Evidențele contabile ale Primăriei comunei Bicaz și ale Școlii Gimnaziale Bicaz se
modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâre

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:

 

 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramures; (1)

Școlii Gimnaziale Bicaz.(2)



Președinte de ședință,
Săndel MUREȘAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 13 / 30.04.2020

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ
Vot prin ridicarea mâinii

individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 3

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 9

2 Numărul consilierilor locali în funcție 5

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 5

4 Numărul voturilor „PENTRU” 9

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

-4

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea        prevederilor art.45, respectiv ale  art.98
din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în
funcţie: 9, Nr. consilieri prezenţi: 9, Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi pentru: 9, Voturi împotrivă: 0,
Abţineri: 0.

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 13 / 30.04.2020

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 30.04.2020

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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