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    Privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a U.A.T.  

comuna Frâncesti către Şcoala Gimnazială Frâncesti, judetul Vâlcea  

Consiliul local al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 31 octombrie 2022, la care participă un numar de  14 consilieri 

din totalul de 15 in functie 

 Vazand ca prin HCL nr. 62/2022 domnul consilier Vlădescu Ion a fost ales 

presedinte de sedinta ; 

  Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre  si referatul de aprobare al Primarului comunei 

Frâncesti, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 10632/12.10.2022; privind 

darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a U.A.T. Comuna 

Frâncesti către Şcoala Gimnazială Frâncesti; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Frâncesti, înregistrat la nr. 10631/   12.10.2022. 

- Raportul  de avizare al comisiei pentru activităţi economico-sociale şi 

buget-fmanţe, realizarea lucrărilor publice, programe externe şi relaţii 

internaţionale, amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultura, servicii publice, protecţia mediului şi 

turism, înregistrat la nr.11362  din  31.10.2022,  

- Raportul de avizare  al comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică şi de disciplină, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor nr. 11362 din 31.10. 2022 

- Raportul de avizare al  comisiei pentru activităţi ştiinţifice, culte, 

învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sportive şi 

de agrement nr.11362/31.10.2022. 

-Raportul de avizare pentru legalitate intocmit de catre secretarul comunei 

Frâncesti, inregistrat sub numarul 11370 din 31.10.2022 

-prevederile art. 112, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

-prevederile art. 867 - 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

-prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, art. 298, art. 299, art. 



300, alin.(2), art. 301 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

In temeiul art. 133, alin. ( 1 ) ,  art. 139 alin. (3) lit.g) si art. 196, alin. (1), lit. 

,,a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, Consiliul local Frâncesti, cu un numar de 14 

voturi ,, pentru,, 

                   H O T Ă R Ă Ş T E  

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Şcolii Gimnaziale  Frâncesti, unitate 

cu personalitate juridică a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) proprietate 

publică a UAT Comuna Frâncesti, astfel cum sunt cuprinse şi identificate în Anexa 

nr. 1 la prezenta hotărâre, bunuri în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de 

învăţământ preuniversitar de stat. 

Art.2. Darea în administrare a bunurilor mobile şi imobile menţionate la art.l 

se face pe bază de Protocol de predare-primire/Contract de dare în administrare, 

încheiat între Primarul Comunei Frâncesti şi Directorul Scolii Gimaziale Frâncesti, 

conform modelului prezentat în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din această 

hotărâre. 

Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi 

dispoziţia asupra bunului preluat în condiţiile legii şi în limitele precizate în 

protocolul de predare- primire. 

Art.4. Primarul comunei Frâncesti va asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotarari prin compartimentele de specialitate. 

  Art.5. Secretarul comunei Francesti va aduce la cunostiinta publica prezenta 

hotarare, prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie  sectiunea Monitorul 

Oficial local , si o va comunica in termen legal : 

-Institutiei Prefectului- Judetul Valcea 

-Primarului comunei Frâncesti 

-Scolii Gimnaziale Frâncesti 
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