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cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130

Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 70 din 21.12.2022

privind darea in administrare a corpului III si a terenului aferent, proprietate
publicà a U.AT. Comuna DERSCA, judeful Botosani câtre Scoala Gimnazialã

„Nicolae orga" Dersca, judeful Botosani

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit n sedinta ordinarã în data de 21.12.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;

- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completârile ulterioare;
- art. 112 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si
completàrile ulterioare;
- Sectiunea a 2-a, art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 138 alin. (3) lit. „g", art. 297 alin. (1) lit. „a" din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 6.418 din 12.12.2022,

in calitatea sa de initiator, calitate acordat de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificarile si completärile ulterioare;

- referatul de specialitate sub nr. 6.366 din 09.12.2022 întocmit de domnul Ostafe Viorel
Constantin - in calitate de administrator

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului n. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completàrile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRÂRE:

Art. 1. - Se aproba darea in administrarea Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga" Dersca, judeful
Botosani, unitate cu personalitate juridicã a bunurilor imobile (corp III si teren aferent) aflate in
proprietatea publica a Unitâtii Administrativ Teritoriale Dersca, astfel cum sunt cuprinse si
identificate n anexa nr. 1 la prezenta hotarâre, bunuri in care si desfãsoara activitatea unitâtile de
învätamânt preuniversitar de stat.



Art. 2. - Darea in administrare a bunurilor mobile mentionate la art. 1 se face pe baza de Contract
de dare în administrare încheiat între Primaria Comunei Dersca, judeful Botosani si Scoala
Gimmaziala „Nicolae Iorga" Dersca, judetul Botosani, conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantà din prezenta hotarâre.

Art. 3. - Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra
bunurilor preluate n conditiile legii si in limitele precizate in protocolul de predare-primire.

Art. 4. - Primarul comunei Dersca, judeful Botosani va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotârâri, informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire

Art. 5. - Prezenta hot râre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut
de lege, Scolii Gimnaziale „Nicolae lorga" Dersca, primarului comunei, compartimentului buget
finante si prefectului judefului Botosani si se aduce la cunostintã publica prin afisarea la sediul
primariei, precum si pe pagina de internet http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de sedintà:
Consilier Local

Contrasemneazã,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcramigara HRITULEAC
= CONSILIU

JACAPrezenta hotarare a fost adoptatà cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consiliéri fn functie= 13
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Anexa nr. 1 la HCL 70 DIN 21.12.2022

Nr
Crt

1.

Structura

Scoala
Gimnazialã
„N. Iorga"
corp III

Denumirea
bunului

Teren

Clädire Scoalã
Corp III

Suprafata

5313 mp

Numar
carte

funciar
51276

Parcela
cadastralà

92

Valoare de
inventar

Presedinte de sedintã:
Consilier Local
Ionel MALESMA

CONSI
OCA

ISCA. NO'

Contrasemneazà,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcrâmioara HRITULEAC

Itho

Situatie
juridica
Domeniul

public
Domeniul
public537 mp 51276 92 4.143.330,94
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Anexa mr. 2 la HCL nr. 70 din21.12.2022
CONTRACT DE DARE IN ADMINISTRARE/PROTOCOL DE PREDARE-
PRIMIRE A CORPULUI IT SI A TERENNUL UI AFERENT, AFLATE IN

PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI DERSCA, JUDETUL BOTOSANI

In temeiul prevederilor art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2020 privind Codul civil, art. 297
alin. (1) lit. „a" din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile si completârile ulterioare, art. 112 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 1/2011, a
educatiei nationale, -a încheiat prezentul protocol in baza Hotarârii Consiliului Local Dersca,
judetul Botosani nr. 70 din 21.12.2022.

I. PÂRTILE CONTRACTANTE
UAT COMUNA DERSCA, cu sediul in Comuna Dersca, sat Dersca, judetul Botosani, având 
3503660, reprezentatà legal prin Primar, Mihai CAZACU, in calitate de PROPRIETAR, pe de o

parte si
SCOALA GIMNAZIALÃ "NICOLAE IORGA" DERSCA, cu sediul in Comuna Dersca, sat
Dersca, judeful Botosani, CUI 26008229 reprezentaà prin director, Prof. Vasile AFUSOAIE, in
calitate de ADMINISTRATOR, pe de altà parte,

IL. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE
Art. 1. Obiectul contractului de administrare îl constitue administrarea a corpului III si a terennului
aferent, mobile cuprinse ^n Anexa la prezentul contract, in care si desfasoara activitatea unitätile
de învatâmânt preuniversitar de stat de pe raza Unitâtii Administrativ Teritoriale DERSCA,
proprietate publicã.

IL. DURATA CONTRACTUL UI
Art.2. Termenul administrarii este pe durata derularii activitatii de învatâmânt al unitãtilor scolare.

IV. DREPTURILE PÂRTILOR
Drepturile proprietarului

Art.3. (1) Sa inspecteze bunurile administrate, sã verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum
si modul în care este satisfact interesul public;
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a administratorului.
(3) Sá verifice, in perioada derularii contractului de administrare, modul n care se respect conditiile
si clauzele acestuia de catre administrator.
(4) Proprietarul are dreptul sã modifice n mod unilateral partea reglementatã a contractului, din
motive exceptionale legate de interesul national sau local.



Drepturile administratorului
Art.4. Administratorul are dreptul de a exploata n mod direct, pe riscul si pe râspunderea sa,
bunurile ce fac obiectul contractului de administrare.

V. OBLIGATULE PÄRTILOR

Obligatile proprietarului
Art.5. (1) Sã nu îl tulbure pe administrator în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract
de administrare.
(2) Sa predea spre administrare bunurile mobile, ^n baza unui proces verbal de predare-primire, in
termen de 30 de zile de la încheierea contractului de administrare;
(3) S notifice administratorului aparitia oricaror imprejurari de natura sã aducà atingere drepturilor
administratorului;
(4) Sà asigure inventarierea anualã a bunurilor transmise n administrare;
(5) La încetarea contractului sã preia bunurile in starea în care au fost transmise si dupà caz, cu
îmbunãtàtirile aduse.

Obligafile administratorului
Art.6. (1) S asigure exploatarea eficace, in regim de continuitate si permanent a bunurilor care
fac obiectul administrarii.
(2) Sa despagubeascã potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întretinerii
necorespunzàtoare a bunului administrat.
(3) Sä exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul administrârii. Sã ia toate masurile necesare
pentru avizarea functionarii unitàtilor de învatâmânt.
(4) Sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor (condifi de sigurantà în exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.)
(5) Pentru bunurile mobile date spre administrare, orice lucrari de modernizare si consolidare, se
efectueazà numai cu acordul sau avizul prealabil al Consiliului Local al Comunei Dersca, judetul
Botosani.
(6) Lucrârile executate se vor receptiona cu proces verbal de calitate si termene de garantie de 
Scoala Gimnazialã ,,Nicolae Iorga" Dersca, judetul Botosani.
(7) La încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat sã restitue proprietarului,
^n deplina proprietate bunurile administrate in mod gratuit si libere de orice sarcini, inclusiv
investitile realizate.
(8) Administratorul este obligat sà continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de
proprietar, in mod unilateral, farà a putea solicita încetarea acestuia. In cazul în care administratorul

sesizeazã existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de naturã sã
Conducã la imposibilitatea realizarii activitâtii proprii va notifica de îndatà aces fapt proprietarul
în vederea luârii masurilor care se impun pentru asigurarea continuitâtii activitâtii.
(9) La încetarea contractului de administrare din alte cauze decât ajungerea la termen, excluzând
forta majora si caul fortuit, administratorul este obligat sã asigure continuitatea administrarii
bunului n conditiile stipulate în contract, pâna la preluarea acestora de catre proprietar.
(10) Obtinerea tuturor autorizatilor si orice alte avize necesare functionârii unitâtilor de învâtamânt.



VI. RASPUNDEREA CONTRACTUAL^
Art.7. Nerespectarea de câtre pârtile contractuale a obligatilor cuprinse in prezentul contract de
administrare atrage rãspunderea contractualã a pârtii in culpã. Daca penalitatile nu acopera paguba,
se vor pläti în completare daune-interese.
Art.8. Niciuna din pârtile contractuale nu rãspunde de neexecutarea la termen sau de executarea
necorespunzatoare total sau partial a oricârei obligatii, care ^i revine n baza acestui contract, 
neexecutarea sau executarea necorespunzàtoare a obligatiei a fost cauzata de forta majorã, asa cum
este definitã de lege, cu conditia notificari despre producerea evenimentului.

VIL.LITIGLI
Art.9. Litigile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract de administrare sunt de
competenta instantei judecâtoresti de drept comun, dacà nu pot fi rezolvate pe cale amiabilà între
pârti.

VIII. DISPOZITI FINALE
Art. 10. Pe toatà durata administrarii cele douà parti se vor supune legislatiei în vigoare din România.
Art.11. (1) Modificarea si completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va
fi nevoie prin acte aditionale, cu acordul partilor, in functie de necesitate si noi reglementari in
materie.
(2) Contractul de administrare si procesul verbal de predare-primire s-a întocmit in 2 (douã)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantã si a fost aprobat n sedinta
Consiliului Local al Comunei Dersca, judeful Botosani din data de 21.12.2022.

PROPRIETAR,
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ADMINISTRATOR
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