ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT

Nr. 167 din 13.12.2012

HOTARARE
REFERITOR LA: Darea in administrare unitatii de invätämant "Colegiul Tehnic « Matei
Basarab »" a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A, ce apartine domeniului public al
municipiului Caracal, cu destinatia Centrald TermicA
EXPUNERE DE MOTIVE:
Asigurarea spatiilor necesare bunei desra'surAri a procesului de invätäMent.
AVAND IN VEDERE:
Raportul de specialitate nr.16910 din 13.12.2012 al Directiei Dezvoltare Urbana, Achizitii,
Investitii si Tehnic din cadrul Primäriei municipiului Caracal;
Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publics si regimul juridic al acesteia, cu modifickile si
completdrile ulterioare
- Art. 36 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si complethrile ulterioare, privind
administratia publicd locald;
- Art. 112 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si complethrile ulterioare, privind educatia
nationald
- Avizul comisiei pentru activitäti juridice, discipline, muncd si protectie sociald, cereri, sesizári a
Consiliului local;
- Avizul comisiei pentru activitäti de amenajarea teritoriului, urbanism, agriculture, protectia
mediului si turism a Consiliului local;
- Avizul comisiei pentru activitati social- culturale, culte, invdtdmânt, sandtate, sport, familie si
protectia
copilului a Consiliului local;
In temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, republicath, cu modifickile si completarile
ulterioare, privind administratia publied locald;
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

propune urmátorul
PROIECT DE HOTÁRA. RE
ART. 1 (1) — Consiliul local al municipiului Caracal aproba darea in administrare unitatii de
invdtdmant "Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr.
9A, ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinatia Centralä Termia
Datele de identificare a bunului imobil prevazut la alin.(1) sunt cele mentionate in
anexa care face parte integranta din prezenta hotkare.
Predarea bunului imobil se face pe bud de protocol de predare - primire, incheiat
intre Primarul municipiului Caracal, pe de o parte si reprezentantii legali ai unitatii de invatátnant
"Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" pe de altä parte.
ART. 2.(1) Titularul dreptului de administrare va exercita posesia si folosinta asupra bunurilor
preluate, in conditiile legii si in limitele precizate in protocolul de predare - primire.
(2) Cu procesul de urmárire a comportärii in timp a constructiei se insärcineazA
reprezentantii legali ai unitatii de invdtdmant "Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" .
Art. 3. in intelesul prezentei hotardri, actul de transmitere este protocolul de predare -primire.
Dreptul de administrare transmis potrivit prezentei hotardri va putea fi revocat, prin hoardre, de atre
consiliul local, in situatia in care titularul nu-si exercild drepturile si nu-si indeplineste obligatiile
ndscute din actul de transmitere.
Art. 4. Prezenta hotdrdre va fi comunicaa Institutiei Prefectului - Judetul Olt, Primarului
Caracal, Directiilor din cadrul Primäriei municipiului Caracal, Colegiului Tehnic
muni
».
AVIZAT
PENTRU LEGA.WATE:
ICIPIULUI,
SECRETARUL
VIORFL-F

Anvsru

DIRECTIA
DEZVOLTARE URBANA,
ACHIZITII, INVESTITII SI TEHNIC

Nr. 16910 din 13.12.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform art.112. din Legea nr. 1/2011 cu modificarile §i completarile ulterioare, privind
educatia nationals "(1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri proprietate
publica, cele de invatamant particular au drept fundament proprietatea privata, iar cele de invatamant
confesional apartin, in functie de entitatea care le-a infiintat, uneia dintre cele doua forme de
proprietate.
(2) Terenurile si cladirile unitatilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare,
gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de
stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte
componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sum administrate de catre
consiliile de administratie, conform legislatiei in vigoare".

in acest an s-a realizat incalzirea unitatilor de invatamant prin centrale termice proprii cu
combustibil gaz natural. In situatia in care unitalile de invatamant nu au avut clädiri in administrare
care sa poata fi amenaj ate ca centrale termice s-au cautat alte variante care atat din punct de vedere
tehnic cat §i financiar sa fie fiabile. Astfel centrala termica. pentru Colegiul Tehnic "Matei Basarab" a
fost amenajata in fostul punct termic, ce deservea imobilele racordate la sistemul centralizat de
furnizare a energiei termice, aflat in incinta colegiului.
In acest sens se propune darea in administrare a acestei bun ce apartine domeniului public al
municipiului Caracal cu destinatia centrald termica, amplasata in Aleea 1 Decembrie 1918 nr.9A pe o
suprafata de teren de 203,50 mp., avand o suprafata construita de 203,50 mp §i o suprafata utila de
184,00 mp. Colegiului Tehnic "Matei Basarab".
Predarea bunului imobil mai sus mentionat se va face pe bazd de protocol de predare - primire,
reprezentantii legali ai unitatii de
incheiat intre Primarul municipiului Caracal, pe de o pane
invatamant "Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" pe de alta pane. Cu procesul de urmarire a
comportarii in timp a constructiei se insarcineaza reprezentantii legali ai unitatii de invalamant
"Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" .
Consideram ca sunt indeplinite conditiile legate de forma §i confinut, drept pentru care
propunem adoptarea proiectului de hotarare referitor "Darea in administrare unitatii de invatamant
"Colegiul Tehnic « Matei Basarab »" a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A, ce
apartine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinatia Centrala Termica".
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Anexa
La Holdrfirea Consiliului Local al municipiului Caracal
din ....12.2012
nr.

PLAN DE SITUATIE

Centrals termicfi Colegiul Tehnic
"Matei Basarab"
Aleea 1 Decembrie 1918 nr.9A
St= 203,50 mp.
Sc= 203,50 mp.
Su= 184,00 mp.

PLAN CENTRALA TERMICA

