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H O T A R A R E A  N R. 32 

de modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 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 26.03.2015, 

         Avand in vedere: 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;  

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

- 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.I. Se modifica articolul 2 al Hotararii Consiliului local Crucea nr.67/25.09.2014 care va avea 

urmatorul cuprins:  

       „  Art.2. Darea in administrare se va face pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre 

Primarul comunei, in calitate de reprezentant al comunei Crucea si directorul Liceului Tehnologic 

Crucea, ca presedinte al Consiliului de administratie .” 

   Art.II. Se modifica articolul 3 al Hotararii Consiliului local Crucea nr.67/25.09.2014 care va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 

bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate in protocolul de predare primire.” 

   Art.III. 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 -26.03.2015 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                                  Contrasemneaza, 

                     

         Iosif DOBRIN                                                                                                   SECRETAR, 

                                                                                                   Reveicuta GURGU 
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PRIMAR 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare de modificarea H.C.L  nr.67/25.09.2014 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 

 

 

 Comuna Crucea , prin HCL nr.67/29.05.2014 a aprobat darea in 

administrare si dreptul de folosinta asupra bunurilor immobile in care unitatea 

de invatamant Liceul tehnologic Crucea cu structurile sale isi desfasoara 

activitatea didactica . 

          Insa hotararea mentionata nu a fost dusa la indeplinire integral deoarece 

prevederile art.2 stipulau faptul ca administrarea se realizeaza si prin 

incheierea unui contract de dare in administrare care nu s-a putut realize , 

directorul unitatii scolare fiind numit provizoriu cu delegatie. 

          Deorece  Camera de Conturi Constanta a considerat  ca masura a fost 

implementata partial , se  impune modificarea HCL nr.67/29.05.2014 astfel 

incat darea in administrare sa se faca in baza unui protocol de predare-primire. 

 
 

 

 

PRIMAR, 

 

GHEORGHE FRIGIOI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


