JUDEŢUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 32839 din 11. 12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilelor de învãţãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizãrilor corporale aferente
acestora
Având în vedere:
•

Prevederile art.20, alin. (1) din Legea nr.1 a educatiei nationale “Autorităţile
administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.” şi
prevederile art.112, alin. (2) din Legea nr.1 a educatiei nationale “ 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.”.

•

Prevederile art.119 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicata “
Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.” si prevederile art.
124 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicata “Consiliile locale şi
consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără
scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori
serviciilor publice.”

•

Prevederile art. 874, alin. (1) din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, “Dreptul de folosinţă asupra bunurilor
proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor
de utilitate publică.”

Instituţia noastrã doreşte delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie ale
unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria , pe perioada
determinata, a imobilizãrilor corporale aferente acestora (terenuri, construcții, instlații tehnice şi
maşini, alte instalații, utilaje şi mobilier) în vederea gestionãrii de cãtre consiliile de

administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, a
identificarii imediate a nevoilor şi atragerii şi utilizãrii eficiente a fondurilor de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli care sunt asigurate de la finanţarea complementarã.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun
următorul proiect de hotărâre: " Proiect de hotărâre cu privire delegarea administrãrii cãtre
consiliile de administraţie ale unitãţilelor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipul
Alexandria a imobilizãrilor corporale aferente acestora.
Direcţia Economicã, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Juridic Comercial vor întocmi
raportul de specialitate pe care îl vor susţine în faţa comisiilor de specialitate, spre avizare.
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