
          

           
 
 

H O T A R A R E A 
NR 33  DIN 30 IUNIE 2015  

darea în admnistrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea 
unitatea  de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  

comunei Pomirla , proprietate publică si privata  către consiliul  de 
administraţie ale unităţii  de învăţământ cu personalitate juridică 

 

În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 -  luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr.68 / 24  IUNIE  2015  , calitate acordată 
de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 
alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr.69 din 24 
IUNIE  2015  ;   

d) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  

-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 

 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport,  
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 in conformitate cu: 
 − art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale;  
- art. 3 si  12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia; 
-prevederile HGR nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind inregistrrea in contabilitate a bunurilor care  
alcatuiesc domeniul public  al statului si al unitatilor administrativ 
teritoriale; 
 -prevederile HGR nr 548/1999 privind apobarea Normelor 
metodologice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunelor ,oraselor, municipiilor si judetelor; 
 - HGR .nr 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului 
Botoani, precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul 
Botosani si a HGR nr 377/2010 pentru modificarea si completarea HGR. 
971/2002  ; 
 - prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementeaza ca norma 
generala  exercitarea dreptului de admninistrare asupra proprietatii publice 
a autoritatilor administratiei publice locale ;  
 luând în considerare prevederile art. 36 alin. (5) lit. „ a”  din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  POMIRLA  
adoptă:  
 
 
 Art.1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (terenuri 
şi clădiri) în care-şi desfăşoară activitatea unitatea  de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza  Pomirla , proprietate publică, către 
consiliul  de administraţie al Liceului  Teoretic „Anastasie Basota ” 
Pomirla,conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art.2- Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (terenuri 
şi clădiri) în care-şi desfăşoară activitatea unitatea  de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza  Pomirla , proprietate privata , către 
consiliul  de administraţie al Liceului  Teoretic „Anastasie Basota ” 



Pomirla,conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art.3. Darea în administrare se va face pe bază de protocol încheiat 
între Primarul  comunei Pomirla , în calitate de reprezentant al comunei 
Pomirla şi directorul Liceului Teorteic „Anastasie Basota ” Pomirla , ca 
preşedinte  al consiliului  de administraţie.  

 ART.4 - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla, Prefectului Judeţului Botosani, Liceului Teoretic 
„Anastasie Basota”Pomirla şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea la 
sediul primariei. 
 
  
 PRESEDINTE DE SEDINTA ,                         CONTRASEMNEAZA , 
  CONSILIER,                                        SECRETARUL COMUNEI 
,          RODICA PUSCASU                                    CORINA CHELARIU     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


