ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI
H O T Ă R Â R E NR.8/2020

privind darea în folosinţă gratuită către Scoala Gimnaziala Negreni a unor imobile
proprietate publică a comunei Negreni
Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020
Având în vedere: - referatul de aprobare a Primarului comunei Negreni nr.557/24.02.2020
precum si referatul de specialitate nr.783/05.03.2020 al compartimentului de resort , privind necesitatea
darii în folosinţă gratuită către Scoala Gimnaziala Negreni a Clădirii - Gradinita, situată în localitatea
Negreni nr.210 A si a terenului aferent acesteia, proprietate publică a comunei Negreni.
- H.C.L.Nr.43/2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
al comunei Negreni ca urmare a finalizarii proiectului „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA IN
SATUL NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ” , proiect finanţat prin FEADR, Masura
7.2, in baza Contractul de finanţare nr. C0720EM00021561300294 / 02.11.2016 - cod contract PNDR
2014-2020,
- H .C.L. Nr.5/2020 privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar a bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Negreni" cuprinse in anexa nr. 81 la Hotararea Guvernului nr.
969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Cluj cu modificarile si completarile aduse prin H.C.L. Nr.31/2011; H.C.L.
Nr.32/2011; si H.C.L. Nr.12/2014, H.C.L. Nr.36/2014, H.C.L. Nr.9/2016, H.C.L. Nr.56/2017, H.C.L.
Nr.57/2017, H.C.L. Nr.70/2017, H.C.L. Nr.27/2018, H.C.L. Nr.32/2018 H.C.L. Nr.43/2019 si
H.C.L.Nr.55/2019
- proiectul de hotărâre înaintat de primar şi avizat favorabil de comisia de administrare a
domeniului public si privat al comunei si de comisia pentru învăţământ .
În conformitate cu prevederile: - art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.20 alin.(1), art.27 alin.(1), art.28 alin.(1) si (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.c şi alin. (6), lit. a), art 286 alin. (1) si alin. (4), art. 297', alin.
(1), lit. d), art. 349, art. 350, art. 351 şi art. 352 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi competările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin.(2) lit.c) alin.(4) lit.f) si g) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ.
HOTĂREŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Scoala Gimnaziala Negreni a unor
imobile aparţinând domeniului public al comunei Negreni, necesare pentru desfăşurarea
invatamantului prescolar a caror date de identificare sunt cuprinse în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se stabileşte durata folosinţei gratuite la 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii
acesteia, în condiţiile existente la acea dată.
Art. 3 Procesele verbale de predare-primire a mijloacelor fixe si obiectele de inventar
din imobilele menţionate in anexa la articolul 1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate în
termen de 10 zile de la data adoptării acesteia, prin grija compartimentelor financiar -contabile
ale părţilor.
Art. 4 (l) Scoala gimnaziala Negreni in calitate de titular al dreptului de folosinţă
gratuită, prin conducerea acesteia are următoarele obligaţii:
a) să asigure personal autorizat pentru administrarea în condiţii de siguranţă a tuturor
bunurilor care se regasesc in imobilele date in folosinta gratuita
b) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
c) să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunului;

d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară
de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
(2) Folosinţa dobândită în baza actului prevăzut la art. 3 nu poate fi transmisă, nici
oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
(3) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa proprietarul cu
privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor
cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării bunurilor.
Art. 6. Toate cheltuielile de întreţinere a bunurilor date în folosinţă gratuită vor fi
suportate din bugetul Scolii Gimnaziale Negreni .
Art. 7. Orice încălcare a obligaţiilor prevăzute la art.5 se va sancţiona în conformitate
cu prevederile art. 352 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Negreni, prin compartimentele de specialitate.
Art. 9. Secretarul general al comunei Negreni va comunica în copie prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, primarului comunei Negreni si Scolii Gimnaziale Negreni.
N.8
Din 29.04.2020
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