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              P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  

 

    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 ___ 

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. 

-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. 

- 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. ___ 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. ____ 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.___/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 __ 

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 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 
 

                                                            Frâncesti :  12.10. 2022 

 

     INITIATOR PROIECT,                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

             PRIMAR                                                 Secretar general comuna Frâncesti 

DANIEL  FLORIN PARASCHIV                        ELENA GABRIELA LAZAR 

 

 



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

JUDETUL VALCEA 

NR.  10632  din 12.10.2022 

 

 

                                               REFERAT DE APROBARE 

      Asupra proiectului de hotarare privind darea în administrare a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a U.A.T.  comuna Frâncesti către Şcoala Gimnazială 

Frâncesti, judetul Vâlcea  

        In conformitate cu prevederile art. 112 alin.(1) si (2) din   Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  unităţile de 

învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică, cele de 

învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de 

învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia 

dintre cele două forme de proprietate.  

       Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, 

şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ 

din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt 

administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale 

sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 

administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

        Conform inventarului domeniului public , pe raza UATC Frâncesti exista un 

numar de  9 scoli dintre care unele au numai clasele I-IV, alte au clasele I-VIII,  si 

un numar de  3 gradinite. 

     Datorita faptului ca Scoala Frâncesti, este scoala cu personalitate juridica, iar 

celelalte scoli si gradinite sunt structure, imobilele in care isi desfasoara activitatea 

trebuie  date in administrare. Odată cu cladirile ( scoli si gradinite), trebuie date in 

administrare si terenurile ce care sunt amplasate. 

    Fata  de cele prezentate va rog sa analizati proiectul de hotarare cat si cele doua 

anexe ce fac parte din acesta si sa dispuneti in consecinta. 

 

 

                                                      PRIMAR, 

                                          PARASCHIV DANIEL FLORIN 

 

 

 



 

 

 

Primaria comunei Francesti 

  Judetul Valcea 

Nr. 10631 din   12.10. 2022 

 

 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE 

       Cu privire la  darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

U.A.T.  comuna Frâncesti către Şcoala Gimnazială Frâncesti, judetul Vâlcea  

 

      In urma  misiunii de audit efectuată de catre reprezentantii Camerei de Conturi 

Valcea, s-a constatat  ca pentru  imobilele (teren si constructii) scoli si gradinite  in 

care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de pe raza UATC  Francesti, 

nu exista Protocol de dare in folosinta asupra acestora, incheiat intre reprezentantii 

comunei Frâncest si Scoala Gimnaziala Frâncesti, scoala cu personalitate juridica 

        In conformitate cu prevederile art. 112 alin.(1) si (2) din   Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  unităţile de 

învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică, cele de 

învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de 

învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia 

dintre cele două forme de proprietate.  

       Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, 

şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ 

din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt 

administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale 

sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 

administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

     Fata de cele prezentate va propun initierea unui proiect de hotarare cu privire la 

darea in administrare a imobilelor prevazute in inventarul domeniului public  - 

scoli si gradinite, cat si terenurile aferente acestora. 

 

                                                             INTOCMIT 

               Mircea Claudia – inspector cu delegare de atributii pe urbanism 

                Baicu Maria Ramona – inspector –contabilitate 


