
Nr. 1387/01.03.2022 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”  

           Primarul comunei Cernat, județul Covasna 

Analizând Raportul de control al Curții de conturi nr. 12046/31.01.2022,  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 112 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. a) art. 298, art. 299, art. 300, art. 362 alin. (3) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

- art. 867 alin.(1) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

             În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. - (1)Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Végh Antal” din comuna 

Cernat, unitate de învățământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile – clădiri și terenuri 

aferente – proprietate publică a comunei Cernat, în care se desfășoară activitatea de învățământ 

preuniversitar de stat, pe durata derulării activității de învățământ  

(2) Lista bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între Comuna 

Cernat și Școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat, conform Anexa nr. 2, la prezenta 

hotaărâre. 

Art. 3.  Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și dispoziția asupra 

bunurilor preluate, în condițiile legii și a Contractului de adminstrare. 

Art.4. Se împuternicește dl. Rákosi Árpád primarul comunei Cernat, să semneze în numele 

și pe seama Comunei Cernat contractul de administrare cu  Școala Gimnazială ”Végh Antal” din 

comuna Cernat. 

Art.5.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredințează primarul 

comunei Cernat, judeţul Covasna. 

 

 

Cernat la 01.03.2022 

   

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 23/2022 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”  

 Consiliul Local al comunei Cernat, întrunit în ședință ordinară din 9 martie 2022, 

 Analizând proiectul de hotărăre și referatul de aprobaere pentru susținerea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei 

Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”; 

Analizând Raportul de control al Curții de conturi nr. 12046/31.01.2022,  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 112 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. a) art. 298, art. 299, art. 300, art. 362 alin. (3) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,   

- art. 867 alin.(1) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

             În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. - (1)Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Végh Antal” din comuna 

Cernat, unitate de învățământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile – clădiri și terenuri aferente 

– proprietate publică a comunei Cernat, în care se desfășoară activitatea de învățământ preuniversitar 

de stat, pe durata derulării activității de învățământ  

(2) Lista bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între Comuna 

Cernat și Școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat, conform anexa nr. 2, la prezenta 

hotaărâre. 

Art. 3.  Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și dispoziția asupra 

bunurilor preluate, în condițiile legii și a Contractului de administrare. 

Art.4. Se împuternicește dl. Rákosi Árpád primarul comunei Cernat, să semneze în numele și 

pe seama Comunei Cernat contractul de administrare cu  Școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna 

Cernat. 

Art.5.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredințează primarul 

comunei Cernat, judeţul Covasna. 

Cernat la 9 martie 2022 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

      Kerekes János                    Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
Comunicare:           

 - 1 ex, la dosar cu ședințele consiliului local       

 - 1 ex. la primar          

 - 1 ex. la Compartimentul de contabilitate, impozite și taxe  

- 1 ex. la Instituția Prefectului județul Covasna       

 - 1 ex. la afișare  
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Nr.1388/01.03.2022 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”  

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 În urma controlului Curții de Conturi al Românei este necesară darea în administrare a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a comunei Cernat către Școala  Gimnazială ”Végh Antal” din 

comuna Cernat. 

Bunurile imobile în cauză: clădiri și terenuri aferente, în care se desfășoară activitatea de 

învățământ preuniversitar de stat pe durata derulării activității de învățământ. 

Lista bunurilor care fac obiectul proiectului de hotărâre sunt prezentate la anexa nr. 1.  

Din aceste considerente se va încheia un Contract de administrare, potrivit anexei nr.2. 

Având în vedere cele sus menționate, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca 

după deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia 

ședinței ordinare a consiliului local din  luna martie 2022. 

. 

 

 

Cernat la 01.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.1389/01.03.2022 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”  

 

Potrivit Art. 112.  alin (1) alin.(2) ”Unităţile de învăţământ de stat pot deţine în administrare 

bunuri proprietate publică, cele de învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, 

iar cele de învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre 

cele două forme de proprietate. 

(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor 

primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, 

înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. 

Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate 

de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare.” 

Conform prevederilor art. 299 din Codul administrativ, ”Hotărârea Guvernului sau a 

consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului 

local al comunei, al orașului sau al 

municipiului, după caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puțin 

următoarele elemente: 

a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare și valoarea de 

inventar a acestuia; 

b) destinația bunului care face obiectul dării în administrare; 

c) termenul de predare-primire a bunului.” 

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri 

imobile, proprietate publică a comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”, am reținut 

că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

        

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 

2022. 

 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

_________________ 
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Nr.1656/07.03.2022 

 

A V I Z 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”  

 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism, la data de 07.03.2022, s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a comunei Cernat, către Școala Gimnazială ”Végh Antal”. 

 În urma analizării în mod detaliat proiectului de hotărâre, atât partea de funcționare cât și 

partea de dezvoltare, s-a reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar 

și oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022. 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Mágori István       Lukács Tibor Attila  
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