
 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr 7 

 

Cu privire la: darea in administrare a bunurilor imobile  (constructii si terenuri) 

apartinind domeniului public al comunei, in care se desfasoara activitatea de invatamint, 

Scolii Gimnaziale Ionesti- institutie de invatamint cu personalitate juridica 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 8.03. 2017, 

la care participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl Catanoiu Ion; 

Avand in vedere referatul viceprimarului comunei inregistrat sub nr. 165 din 

12.01.2017 prin care se propune darea in administrare a bunurilor imobile  (constructii si 

terenuri) apartinind domeniului public al comunei, in care se desfasoara activitatea de 

invatamint, Scolii Gimnaziale Ionesti- institutie de invatamint cu personalitate juridica; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 1268 

din 8.03.2017, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr 1289 din 8.03.2017, precum si 

raportul de avizare al secretarului comunei; 

In conformitate cu prevederile art. 112 alin 1 si 2 din legea 1/2011 a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale art 867 – 870 din Codul civil, 

ALE omf 2861/2009 si ale art 36 alin 2 lit c, alin 5 lit a) din legea 215/2001 privind 

administreatia publica locala, republicata. 

In temeiul art 45 alin 3 din legea 215/2001, republicata, cu un numar de 12 voturi 

pentru, adopta urmatoarea: 

HOTARARE 

 

Art.1. Se aproba darea in administrare a bunurilor imobile  (constructii si terenuri) 

apartinind domeniului public al comunei, in care se desfasoara activitatea de invatamint, 

Scolii Gimnaziale Ionesti- institutie de invatamint cu personalitate juridica, conform 

anexei 1. 

 

Art.2. Darea in administrare a bunurilor nominalizate la articolul 1 se va face pe baza 

unui contract de administrare incheiat intre comuna Ionesti si Scoala Gimnaziala Ionesti, 

modelul contractului fiind prevazut in anexa 2. 

 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, persoanei nominalizate la articolul 1 

precum si, Institutiei Prefectului Judetului Valcea; 

 

Art.4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publica a prezentei 

hotărîri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului local Ioneşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Ion                        SECRETAR 

                          Dobra Emil Florin 

Ionesti 8.03.2017 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la hotarirea consiliului local Ionesti nr  7  din  8.03. 2017 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Ionești : 
- suprafață clădire  la sol = 569 mp; 

- suparafață desfășurată (parter + 2 nivele) = 1599 mp; 

- suprafață teren aferent clădirii = 10179 mp; 

- anexă lemne = 56 mp; 

 

Școala Primară Marcea: 
- suprafață clădire = 542 mp; 

- suprafață sală sport + dependințe = 175 mp; 

- suprafață teren aferent = 4733 mp; 

 

GPN Fișcălia: 

- suprafață clădire = 348, 67 mp; 

- suprafață teren aferent = 1364 mp; 

 

GPN Fotești: 
- suprafață clădire = 160 mp;  

- suprafață teren aferent = 1275 mp; 
 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Ion                        SECRETAR 

                          Dobra Emil Florin 

 

 

 

Ionesti 8.03.2017 

 


