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  HOTĂRÂREA    Nr. 74 / 2019  
 

Privind darea în administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău  a unor imobile , clădiri si 
terenuri 

 
Consiliul Local al comunei  Cicârlău, întrunit în sedintă ordinară în data de  26 

noiembrie 2019 ,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   
 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

Luând act de  :  
         -  proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Cicârlău privind darea în 

administrarea Scolii Gimnaziale Cicârlău a unor imobile,  clădiri si terenuri, referatul de 
aprobare al primarului nr. 6962/2019 , referatul compartimentului de specialitate nr.6963 /2019  
si raportul compartimentului  de resort nr.6964 /2019 .  

         - avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Cicârlău; 
         -  Procesul verbal  de receptie nr. 4649/ 25.07.2018 la terminarea lucrărilor la obiectivul 
de investitii ,, Cresterea  eficientei energetice a Scolii nr.2 Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures” 
 - Procesul verbal de receptie nr. 4783/289.08.2019 la terminarea lucrărilor la obiectivul 
de investitii ,, Reabilitare  si modernizare  Scoala nr. 1 Ilba, comuna Cicârlău”.  

În temeiul : 
        -    art. 112 din Legea 1/2011  a educatiei nationale, cu modificările și  art.867 din Legea 

nr.287/2009, republicată privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 
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                - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) ,  art. 196 alin 1, lit a, art. 198, art. 286  alin 1 si  2 , 
art.298, art. 299, art. 300 si anexa 4  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare ; 

 
HOTĂRĂSTE  

 
Art. 1 -  Se aprobă  darea în administrarea Scolii Gimnaziale  Cicârlău, unitate cu 

personalitate juridică  a unor bunuri ( clădiri si terenuri ) proprietate publică , conform  anexei 1 la 
prezenta hotărâre.  

Art. 2  - Se aprobă  Contractul cadru de dare în administrare a unor  bunuri apartinând  
domeniului public  al comunei Cicârlău, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 3  - Bunurile imobile care fac obiectul prezentei  hotărâri se vor preda pe bază de 
proces verbal  de predare/primire, anexă la contractul de dare in administrare,  în care vor fi 
cuprinse  si  bunurile mobile ( dotările). 

Art. 4 - Se încredinţează Primarul comunei Cicârlău cu semnarea  contractului de dare in 
administrare , precum si Compartimentul contabil şi Compartimentul achizitiilor si managementul  
proiectelor  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  pentru  predarea  bunurilor.  

    
          Art.  5 - Prezenta hotărâre se comunică: 
 

- Institutiei Prefectului  judetului Maramures, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate 

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentelor  contabil și Compartimentului  achizitiilor publice  si managementul 

proiectelor 

- Scolii Gimnaziale Cicârlău  

- Locuitorilor comunei Cicârlău prin afișare și postare pe pagina web a institutiei  
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Nr. consilieri 13, prezenti  11, voturi pentru  11 


