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HOTĂRÂREA Nr. 37/25.11.2020 
privind darea în administrare a unor imobile către școlile gimnaziale  

 din Vetiș și Oar 
 
           Consiliul local al comunei Vetiș, întrunită în ședință ordinară azi, 25 noiembrie 2020,  
           Văzând Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 8.054 din 17.11.2020 cu anexele 
sale și Proiectul de hotărâre nr. 8.055 din 17.11.2020,  în calitate de iniţiator,  
           Analizând Raportul Biroului Buget, Contabilitate, Impozite și taxe și Achiziții publice al primăriei 
și al Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vetiș,  
           În conformitate cu prevederile : 
           - art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și compeltările 
ulterioare, privind Codul civil, 
           - art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a 
educației naționale, 
           - art. 108 și art. 297 – art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
             
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) , alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin. 
(3) ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
  
                                                      H O T Ă R Ă Ș T E : 
          Art.1. Se aprobă darea în administrare către unitatea școlară cu personalitate juridică Școala 
gimnazială Vetiș a bunurilor (clădiri și terenuri) în care se desfășoară activitatea de învățământ, 
aparținând domeniului public al comunei Vetiș, cu elementele de identificare prevăzute în Anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Se aprobă darea în administrare către unitatea școlară cu personalitate juridică Școala 
gimnazială Oar a bunurilor (clădiri și terenuri) în care se desfășoară activitatea de învățământ, 
aparținând domeniului public al comunei Vetiș, cu elementele de identificare prevăzute în Anexa nr.2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3. Se aprobă Contractul cadru de dare în administrare a unor bunuri aparținând 
domeniului public al comunei Vetiș către unitățile școlare, prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Vetiș să semneze contractul de dare în 
administrare în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. 
           Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Vetiș. 
           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vetiș, 
Biroului Buget, Contabilitate, Impozite și taxe și Achiziții publice și Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu 
Mare,  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi va fi facută  publică prin afișare în 
Monitorul Oficial al comunei Vetiș. 

Vetiş la 25.11.2020 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                     ANCA-MARIA POP 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


