ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA TOPRAISAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Liceului Tehnologic Topraisar a imobilului construcție ʺGrădinița nouă Topraisarʺ situat la adresa str. Șoseaua Națională, nr. 32C
localitatea Topraisar, comuna Topraisar, județul Constanța.
Consiliul Local al comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în sedinţa ordinară la data de
03.08.2020;
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe
Stelian;
Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Topraisar, județul Constanța;
Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului local al comunei Topraisar;
Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ;
Prevederile art.349 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H.C.L. nr. 3/13.02.2020 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de pe
raza comunei Topraisar, județul Constanța care vor funcționa în anul școlar 2020-2021;
Prevederile art.112 alin. 1) și 2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale cu modificările și
completările ulterioare precum și art.867, alin.(1) din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(b), alin. 6) lit.(a) coroborat cu art.136 alin.1) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă darea în administrare Liceului Tehnologic Topraisar a imobilului construcție ʺGrădiniță nouă Topraisarʺ situat la adresa str. Șoseaua Națională, nr. 32C, localitatea
Topraisar, comuna Topraisar, județul Constanța, imobil în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de
învăţământ preșcolar de stat, identificat conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,

Art.2. Darea în administrare a imobilului descris la art.1 se face pe bază de protocol de
predare-primire/contract de dare în administrare, încheiat între primarul comunei Topraisar şi
directorul Liceului Tehnologic Topraisar, pe perioada existenței acestei unități de învățământ și
pentru desfășurarea activităților specifice procesului educational, conform modelului prezentat în
anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa să semneze
protocolul de predar- primire a imobilului prevăzut la art.1.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică, directorului Liceului
Tehnologic Topraisar şi înaintată Institutiei Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitarii
controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Total membrii ai consiliului local 15 consilieri.
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Secretar general
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