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H O T Ă R Â R E A  Nr. 29 

Din 28.05.2015 

 

privind: darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 Tuluceşti a  bunurilor imobile 

proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi cuprinse în anexa  nr. 1. 

 
                Iniţiator: Bratu Petrică – primar 

 

             Consiliul local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrumit în şedinţă ordinară 

în data de  28.05.2015, conform dispoziţiei de convocare nr. 172/15.05.2015; 

 Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 4919/25.05.2015   

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  4942/25.05.2015;   

 Având in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate  nr. 1 pentru 

agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din 

cadrul Consiliului local Tulucesti înregistrat sub nr. 5033/28.05.2015; 

 Având în vedere referatul compartimentului financiar contabil nr. 

4851/21.05.2015; 

 Având în vedere- art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, 

insesizabile şi imprescriptibile, nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, 

concesionate sau închiriate, în condiţiile legii; 

 - art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, alin. (1) bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea 

regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

a altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local, alin. (2) darea în 

administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului 

judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 

local. 

- art. 112  alin. (1) din Legea nr. 1 /2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare prevede ca unităţile de învăţământ de stat cu personalitate juridică 

pot deţine în administrare bunuri proprietate publică; 

 



- art. 10 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei 

publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de 

bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

în conformitate cu principiul autonomiei locale; 

 

- art. 36 alin. (1), (2) lit. c şi alin. (5) lit. a, din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice 

locale, consiliul local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a 

serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;  

 

- art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, Consiliile locale şi 

consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes 

local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor 

publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă darea în administrarea  Şcolii gimnaziale nr. 1 a bunurilor imobile 

proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi cuprinse în anexa  nr. 1; 

 

Art. 2 – Darea în administrare se va face în baza protocolului de predare-primire, 

conform anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

asupra bunurilor preluate în condiţiile legii şi în limitele precizate în protocolul de 

predare-primire; 

 

Art. 4 - Domnul primar, Bratu Petrică, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre; 

 

Art. 5 – Domnul secretar, Sandu Dan, va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre: 

- Şcolii Gimnaziale nr. 1 Tuluceşti; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Munteanu Alexandrina  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 

 Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.  

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : darea în administrarea 

Şcolii gimnaziale nr. 1 Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi cuprinse în anexa  nr. 1, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, 

Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată 

cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 



 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : darea în administrarea 

Şcolii gimnaziale nr. 1 Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi cuprinse în anexa  nr. 1, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Munteanu Alexandrina, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 



 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : darea în administrarea 

Şcolii gimnaziale nr. 1 Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi 

desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei 

Tuluceşti, judeţul Galaţi cuprinse în anexa  nr. 1, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind darea în administrarea Şcolii gimnaziale nr. 1 

Tuluceşti a  bunurilor imobile proprietate publică, în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

cuprinse în anexa  nr. 1. 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu 

Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 



 

 


