ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind darea în administrare către Şcoala Gimnazială Hârtop a unui spaţiu situat în Clădirea
administrativă a Primăriei comunei Hârtop, în vederea desfăşurării activităţii
Grădiniţei cu program normal
Consiliul local al comunei Hârtop,Judeţul Suceava, având in vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeţul
Suceava, înregistrată sub nr. 3845 din 19.08.2013;
- Raportul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.39354 din
23.08.2013;
- Adresa nr. 621 din 14.08.2013 a Şcolii Gimnaziale Hârtop prin care solicită un spaţiu necesar
pentru funcţionarea grupelor de învăţământ preşcolar pentru anul şcolar 2013-2014
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia
mediului din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, judeţul Suceava;
- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie sociala,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, turism si sport ;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. a, alin. 6, lit. a, pct.1, art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Şcoala Gimnazială Hârtop unui spaţiu de 178,17 mp situat
în incinta imobilului „Clădire administrativă”, din comuna Hârtop, str.Principală, nr. 121, în vederea
desfăşurării activităţii Grădiniţei cu program normal.
Art. 2. Predarea - preluarea spaţiului, se va face pe baza de protocol.
Art. 3. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea amenajărilor, precum şi de întreţinere şi a utilităţilor aferente
acestora, cad în sarcina Şcolii Gimnaziale Hârtop.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Şcolii Gimnaziale Hârtop şi se aduce la cunoştinţă publica prin
grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţa,
Hreţcanu Ion
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