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REFERAT DE APROBARE 

Priveşte : aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 

disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alexandria 

 

Conform prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare : „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 prevederilor art. 16, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare :  

„(1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate 

publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.  

 (2) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de 

administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după 

caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean, a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti sau a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.” 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de administrator, poate valorifica 

spaţiile excedentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, în vederea creşterii 

veniturilor şi a degrevării unităţilor de învăţământ de unele cheltuieli cu întreţinerea acestor spaţii. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019 

privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, 

Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor disponibile excedentare 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria. 

Proiectul de hotârăre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 
 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/285/PROPRIETATE_PUBLICA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3283/Chirie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1819/Hotarare

