
 

                                                                              ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

                                                                   CONSILIUL LOCAL                                                                                                     
                                                                                        

H O T A R A R E A  N R.67 

privind  darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile  
de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre 

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica 

 

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta  ordinara din 
25.09.2014, 

         Avand in vedere: 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;  

- Decizia nr..67/21.07.2014 A Camerei de Conturi Constanta;  

- Raportul compartimentului contabilitate nr.3690/08.09.2014; 

- Raportul comisiei de specialitate – juridica pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism; 

- Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 
familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare. 

 - Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

 In conformitate cu : 

- prevederile art.112 alin.(1) si (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale; 

- prevederile art.12 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.a) si ale art.115, 
alin(1) , lit.”b” coroborat cu 45, alin.(3). din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata: 

                                                             H O T A R A S T E : 

Art.1. Se aproba darea in administrare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri), proprietate 
publica , in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 
raza comunei Crucea,  identificate in Anexa nr.1 , ce face parte integranta din prezenta 
hotarare, catre consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Crucea, unitate de invatamant 
cu personalitate juridica. 



Art.2. Darea in administrare se va face pe baza de contract incheiat intre Primarul comunei, in 
calitate de reprezentant al comunei Crucea si directorul Liceului Tehnologic Crucea, ca 
presedinte al Consiliului de administratie . 

Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 
bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate in contractul de administrare. 

Art.4. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotarare  in termenul prevazut de lege, 
Institutiei Prefectului Judetul Constanta,Liceului Tehnologic Crucea, Compartimentului 
contabilitate din cadrul primariei comunei. 

    

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi 

împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____ consilieri în 
funcţie. 

Crucea, 25.09.2014 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       Contrasemnez,     

___________________________                                                          SECRETAR,                                                                                         

                                                                                                        Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Anexa nr.1 la HCL 67/2014 

Datele de identificare ale imobilelor ce se transmit in administrarea Consiliului de 

administratie al Liceului Tehnologic Crucea 

 

Adresa imobil Unitatea de 

invatamant 

Caracteristici  Numar de 

inventar 

Crucea 

Soseaua Constantei 

nr.44 

Liceul Tehnologic 

Crucea  

P+1; 921 mp, 16 incaperi din BCA 

Teen afferent in suprafata de 592,63 

20 

Baltagesti 

Soseaua Silistei 

Scoala primara  si 

gradinita  

Cladire parter;170 mp; 5 incaperi; 
caramida 

Imprejmuire 64 m  

Teren afferent 4140 mp 

25 

Galbiori 

Soseaua Nationala 

Gradinita  Cladire parter, 152 mp; 2 incaperi, 
caramida 

Imprejmuire – 177 m 

Teren aferent 3200mp 

29 

Stupina 

Str. Scolii 

Scoala primara si 

gradinita 

Cladire parter din panouri 
termoizolante, 203,50mp,  

7 incaperi 

Imprejmuire 40 m din lemn si plasa 
de sarma 

Teren afferent 3587mp 

32 

Crisan 

Str. Amurgului 1 

Scoala primara si 

gradinita 

Cladire parter; 235 mp; 3 incaperi , 
caramida  

Imprejmuire 122 m prefabricate 

Teren afferent – 2042 mp 

37 

Siriu 

Str. Moldovei  4 

 

Scoala primara si 

gradinita  

Cladire parter ;470 mp; 8 incaperi 
din caramida 

Imprejmuire din plasa de sarma 

Teren afferent 3106 mp 

43 

                                                                                   



                                                                          Anexa nr.2  la HCL nr._________/____________ 

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 

Incheiat azi ______________ 

Intre: 

Comuna Crucea cu sediul in comuna Crucea, Soseaua Constantei  nr.45, judetul Constanta , 
avand cod fiscal 7276918 , cont deschis la Trezoreria Harsova , reprezentata de domnul Primar, 
Gheorhe Frigioi, in calitate de proprietar , pe de o parte  

Si 

Liceul Tehnologic Crucea, cu sediul in comuna Crucea , Sseaua Constantei nr.44, judetul 
Constanta, reprezentat de doamna Director  Mariana DINCA , in calitate de administrator , pe 
de alta parte; 

 Partile cunoscand urmatoarele preederi legale: 

a) Legea  nr.215/52001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarilre 
si completarile ulterioare ; 

b) Legea nr.1/2011 a educatiei nationale; 

c) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;  

d) Hotararea Consiliului local nr._____/_______ prin care s-a aprobat darea in administrare 
a bunurilor imobile , proprietate publica , in care isi desfasoara activitatea unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Crucea,  in favoarea Liceului 
Tehnologic Crucea , ca unitate de invatamant cu personalitate juridica, 

Au convenit incheierea prezentului  

 

                                            CONTRACT DE ADMINISTRARE 

In urmatoarele conditii: 

Art.1. Obiectul contractului de administrare il constituie bunurile imobile (terenuri si cladiri), 
proprietate publica , in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Crucea,  identificate in Anexa  , ce face parte integranta din prezentul 
contract. 

Art.2. In baza contractului de administrare , administratorul va exercita asupra imobilelor 
urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de folosinta gratuita , in baza caruia administratorul poate exercita folisinta 
asupra imobilelor in limita cerintelor impuse de functionarea unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat; 

b) dreptul de a realiza lucrari de investitii , reabilitare , modernizare, extindere precum si 
orice alte lucrari indifferent de natura acestora, cu aprobarea Consiliului local al 
comubei Crucea; 



Art.3. Durata contractului de administrare este pe toata  perioada derularii activitatii de 
invatamant al unitatilor scolare, daca legea nu prevede altfel. 

Art.4. Pentru administrarea imobilelor , Liceul Tehnologic Crucea nu datoreaza proprietarului 
chirie, concesiune sau alte obligatii sub forma baneasca , fiecare dintre partile contractului 
exercitandu-si drepturile si obligatiile ce decurg din contractul de administrare. 

Art.5.Drepturi si obligatii  ale partilor  

5.1. Drepturi si obligatii ale administratorului: 

a) administratorul are dreptul de a exploata in mod direct , pe riscul si raspunderea sa, 
bunurile ce fac obiectul contractului de administrare; 

b) administratorul poate da in folosinta spatii , pe baza de contract , persoanelor fizice sau 
juridice , care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice; 

c) sa execute lucrarile de reparatii , precum si orice alte lucrari de aceasta natura  necesare 
imobilelor , pentru activitatile unitatilor scolare si numai in legatura cu aceeta , in limita 
bugetului aprobat cu aceasta destinatie sau in limita fondurilor nerambursabile atrase cu 
aceasta destinatie; 

d) sa identifice surse de finantare necesare executarii lucrarilor de reparatii, investitii precum si 
orice alte lucrari care sunt necesare imobilelor 

e) sa obtina autorizatile si avizele pentru lucrarile de reparatii investitii precum si orice alte 
lucrari de aceasta natura aprobate pentru bunurile immobile , conform reglementarilor legale  
in vigoare si prevederilor prezentului contract de administrare; 

f) administratorul are obligatia sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor( conditii de 
siguranta in exploatare,protectia mediului, protectia muncii, conditii privnd folosirea si 
conservarea patrimoniului). 

5.2. Drepturi si obligatii ale proprietarului: 

a) proprietarul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara  a contractului de 
administrare, din motive exceptionale legate de interesul national sau local ; 

b)  sa inspecteze bunurile administrate, sa verifice stadiul realizarii investitiilor precum si 
modul in care este satisfacut interesul public(verificarea se va efectua numai cu notificarea 
prealabila a administratorului); 

c) sa verifice , in perioda derularii contractului de administrare, modul in care se respecta 
conditiile si clauzele acestuia de catre adminidtrator; 

d) sa  aprobe  sau sa avizeze , dupa caz, lucrarile de reparatii, investiti, modernizari, extinderi , 
precum si orice alte lucrari de aceasta natura , necesare imobilelor pe care urmeaza sa le 
execute administratorul cladirii; 

e) sa execute lucrari de reparatii, investiti, modernizari, extinderi , precum si orice alte lucrari 
de aceasta natura , necesare imobilelor, pe care administratorul nu le executa din lipsa de 
resurse financiare sau din orice alte motive si sa instiinteze administratorul despre lucrarile pe 
care urmeaza a le executa; 



f) sa identifice surse de finantare necesare executarii lucrarilor de reparatii, investitii, 
modernizari, extinderi  precum si orice alte lucrari care sunt necesare imobilelor ori de cate ori 
este nevoie si ori de cate ori exista o astfel de oportunitate. 

Art.6. Contravaloarea lucrarilor executate asupra imobilelor , indiferent de natura acestora , 
raman in proprietatea Comunei Crucea , fiind integrate in valorile bunurilor imobile si nu pot 
fi revendicate de administrator ,. 

Art.7. (1) Proprietatea asupra bunurilor ramane neschimbata pe durata contractului de 
administrare. 

            (2) Administratorul nu poate emite niciun drept sau orice alte pretentii asupra dreptului 
de proprietate referitoare la bunurile imoble si nici sa afecteze in niciun fel acest drept ; 

            (3) Bunurile preluate in administrare isi pastreaza destinatia . 

Art.8. Contractul de administrare se reziliaza , in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
in una din  urmatoarele situatii: 

a) proprietarul schimba destinatia bunului imobil, pe durata contractului de administrare , 
fara acordul administratorului; 

b) proprietarul nu permite executarea lucrarilor de reparatii, investitii, modernizari, 
extinderi  precum si orice alte lucrari care sunt necesare imobilelor; 

c) administratorul nu executa lucrari de reparatii, investitii, modernizari, extinderi  precum 
si orice alte lucrari care sunt necesare imobilelor; 

d) administratorul executa lucrari de reparatii, investitii, modernizari, extinderi  precum si 
orice alte lucrari fara sa aiba obtinuta aprobarea sau avizarea Consiliului local al 
comunei Crucea. 

Art.9. Contractul de administrare poate fi modificat si completat pe baza de act aditional, cu 
aprobarea prealabila a Consiliului  de administrate al unitatii de invatamant cu personalitate 
juridical si numai cu aprobarea prealabila a Consiliului local al comunei Crucea . 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de administrare in forma legalizata , in limba 
romana , in trei exemplare. 

         Proprietar,                                                                                         Administrator , 

COMUNA CRUCEA                                                    LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA 

            Primar,                                                                                              Director, 

Gheorghe FRIGIOI     

                                                                                                             Mariana DINCA 

Secretar, 

Reveicta GURGU                                                                                   Contabil,        

                                                                                                        Mihaela GORUN  

Inspector contabil, 

Simona Steluta ILIE 



 

ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind  darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara 

activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate 

publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica 

 

       Urmare actiunii de audit financiar efectuat anul acesta de Camera de Conturi Consanta s-a 
impus  prin Decizia nr. 67/21.07.2014, acordarea dreptului de folosinta asupra bunurilor 
imobile in care unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea didactica, avand urmatoarea 
motivatie: 

  “UATC  Crucea nu a acordat drept de administrare asupra patrimonului public institutiei de 
invatamant aflata in subordonarea acesteia. Desi, in realitate, institutia de invatamant 
administreaza si utilizeaza bunurile din domeniul public in vederea desfasurarii actului 
didactic, in fapt aceasta nu are drept de administrare sau folosinta. UATC Crucea nu a 
procedat la adoptarea unei hotarari de consiliul local prin care bunurile imobile in care isi 
desfasoara activitatea unitatea de invatamant sa fie date in administrare sau folosinta desi in 
conformitate cu Legea nr.1/2011 a educatiei nationale si Legii nr.213/1998 privind 
proprietastea publica si regimul juridic al acesteia , in vederea desfasurarii in bune conditii a 
actului didactic si in vederea realizarii unei bune gestiuni , aceasta  avea posibilitatea acordarii 
dreptului de administrare sau folosinta asupra bunurilor din domeniul public. 

         Dreptul de administrare atribuit unei institutii publice face parte din patrimoniul acesteia 
, din care vor face parte si alte drepturi patrimoniale , reale sau de creanta.Folosinta este un 
atribut al dreptului de administrare, in baza caruia titularul va putea utiliza bunurile care i-au 
fost atribuite, in raport cu activitatile sale si destinatia bunurilor respective, care sunt de uz sau 
interes public. Nepunerea entitatii in drepturile legale stabilite de administratorii  imobilelor in 
care isi desfasoara activitatea , le situeaza pe acestea in afara reglementarilor  legale de 
autorizare a activitatii , de incheiere a contractelor cu furnizorii de utilitati si de inchiriere de 
spatii in vederea realizarii de venituri suplimentare necesare desfasurarii procesului didactic.” 

        Avand in vedere cele prezentate, supun spre insusire si aprobare prezentul proiect de 
hotarare. 

 

                                                              PRIMAR, 

                                                    Gheorghe FRIGIOI  

 

 



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

COMPARTIMENT CONTABILIATE 

 

RAPORT 

 privind  darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile  de 

invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de 

administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica 

 

       Urmare actiunii de audit financiar efectuat anul acesta de Camera de Conturi Consanta s-a impus  

prin Decizia nr. 67/21.07.2014, acordarea dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile in care 

unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea didactica, avand urmatoarea motivatie: 

  “UATC  Crucea nu a acordat drept de administrare asupra patrimonului public institutiei de invatamant 

aflata in subordonarea acesteia. Desi, in realitate, institutia de invatamant administreaza si utilizeaza 

bunurile din domeniul public in vederea desfasurarii actului didactic, in fapt aceasta nu are drept de 

administrare sau folosinta. UATC Crucea nu a procedat la adoptarea unei hotarari de consiliul local prin 

care bunurile imobile in care isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant sa fie date in 

administrare sau folosinta desi in conformitate cu Legea nr.1/2011 a educatiei nationale si Legii 

nr.213/1998 privind proprietastea publica si regimul juridic al acesteia , in vederea desfasurarii in bune 

conditii a actului didactic si in vederea realizarii unei bune gestiuni , aceasta  avea posibilitatea acordarii 

dreptului de administrare sau folosinta asupra bunurilor din domeniul public. 

         Dreptul de administrare atribuit unei institutii publice face parte din patrimoniul acesteia , din care 

vor face parte si alte drepturi patrimoniale , reale sau de creanta.Folosinta este un atribut al dreptului 

de administrare, in baza caruia titularul va putea utiliza bunurile care i-au fost atribuite, in raport cu 

activitatile sale si destinatia bunurilor respective, care sunt de uz sau interes public. Nepunerea entitatii 

in drepturile legale stabilite de administratorii  imobilelor in care isi desfasoara activitatea , le situeaza 

pe acestea in afara reglementarilor  legale de autorizare a activitatii , de incheiere a contractelor cu 

furnizorii de utilitati si de inchiriere de spatii in vederea realizarii de venituri suplimentare necesare 

desfasurarii procesului didactic.” 

Avand in vedere  prevederile art.112 alin.(1) si (2) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale si 

prevederile art.12 5 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 

        Propun initierea u nui proiect de hotarare privind  darea in administrare a bunurilor imobile 

in care isi desfasoara activitatea unitatile  de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza comunei 

Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate 

juridical  pe care s ail supuneti aprobarii Consiliukui local al comunei Crucea in temeiul prevederilor 

art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.a) si ale art.115, alin(1) , lit.”b” coroborat cu 45, alin.(3). din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata 

 

                                                              Inspector contabil, 

                                                                  Ilie Simona Steluta  

 


