
PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

              Avizat 

                                                                                                   Secretar  General 

                       Davidoiu Ionuț 

 

H O T A R A R E 

privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a U.A.T. 

Bezdead catre Scoala Gimnaziala ,,Grigore Radulescu” Bezdead 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 23.11.2020 

 

         Avand in vedere:  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr. 8520/04.11.2020; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bezdead, inregistrat la nr. 8521/04. 11. 2020. 

-prevederile art. 112, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei 

nationale, cu modificările si completările ulterioare. 

-prevederile art. 867 - 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

-prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (6), lit. ,,a”, art. 298, art. 299, art. 

300, alin. (2), art. 301 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

          În temeiul art. 133, alin. (1), art. 139 si art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 

H O T A R A S T E  

 

         Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Rădulescu” 

Bezdead, unitate cu personalitate juridică a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri 

aferente) proprietate publică a UAT Comuna Bezdead, astfel cum sunt cuprinse și 

identificate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, bunuri în care îşi desfăşoară activitatea 

unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.  

Art.2. Darea în administrare a bunurilor mobile și imobile menționate la art.1 se 

face pe bază de Protocol de predare-primire/Contract de dare în administrare, încheiat 

între Primarul Comunei Bezdead şi Directorul Scolii Gimaziale ,,Grigore Rădulescu” 

Bezdead, conform modelului prezentat în Anexa nr.2, care face parte integrantă din 

această hotărâre.  
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Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi 

dispoziţia asupra bunului preluat în condiţiile legii şi în limitele precizate în protocolul 

de predare-primire.  

       Art.4. Cu inregistrarea si transmiterea prezentei hotarari se obliga secretarul  

general al comunei iar ducerea la indeplinire se va realiza de primarul comunei prin 

compartimentele de specialitate. 

   

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora  
 


