
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „MIHAI EMINESCU” Ipoteşti a 

bunurilor imobile, clădiri şi terenuri aferente acestora, bunuri proprietate publică a 
comunei Mihai Eminescu 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in ședința 

din data 27.09.2022, 
Luand in considerare: 
 Referatul de specialitate nr. 10626/21.09.2022 întocmit de șef-serviciu al Serviciului 
juridic, achiziții publice și cadastru, 
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de initiator, 

 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Ținând seama de prevederile: 

 art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată, 
 art. 867 alin. 1 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 298, art. 299, art. 
300 alin. (2), art 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1), art. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă darea în administrarea Şcolii Gimnaziale „MIHAI EMINESCU” Ipoteşti, 

unitate cu personalitate juridică, a bunurilor imobile, clădiri şi terenuri aferente acestora, bunuri 
proprietate publică a comunei Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2). Darea în administrare a bunurilor imobile menționate la alin. 1 din prezentul 
articol, sunt predate în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ preunivesitar de stat. 

 
Art. 2. Se aprobă proiectul cadru al Contractului de administrare care va fi încheiat între 

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu şi Şcoala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” Ipoteşti, conform 
Anexei nr. 2 care face parte intgrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Titularul dreptului de administare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra 

bunurilor preluate în condiţiile legii şi a limitelor prevăzute în Contractul de administrare. 
 
Art. 4. Se împuterniceşte primarul comunei Mihai Eminescu, dl. Gireadă Dumitru Verginel, să 

semneze în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Mihai Eminescu, Contractul de 
administrare cu unitatatea de învăţământ preunivesitar de stat Şcoala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” 
Ipoteşti, reprezentată prin director, dl. Vasiliu Eugen. 

 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 



Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului juridic, 
achiziții publice și cadastru, Şcolii Gimnaziale „MIHAI EMINESCU” Ipoteşti. 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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