
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 
 

privind : revocarea H.C.L. nr.60 / 26.11.2021 privind darea în administrare a unor  

   bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Scrioaștea  

   județul Teleorman, către Școala Gimnazială ”Anghel Manolache” . 

 

Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de  25 februarie 2022, 

Având  în vedere : 

 

- Referatul de aprobare nr. 922 /09.02.2022, al Primarului comunei 

Scrioaștea; 

- Raportul de specialitate nr. 923 / 18.02.2022, întocmit de compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialiutate al Primarului comunei 

Scrioaștea; 

- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

- H.C.L. nr.60 / 26.11.2021 privind darea în administrare a unor bunuri   

aparținând domeniului public de interes local al comunei Scrioaștea județul 

Teleorman, către Școala Gimnazială ”Anghel Manolache” 

- prevederile H.C.L. nr.21/23.04.2001 privind inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 

și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.112 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.866 - 870 din Legea nr.287 / 2009 privind Codul Civil; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.298 – 300 alin.(2) și 

art.301 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2) și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

 Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, 

județul Teleorman, nr.60 din 26 noiembrie 2021, privind darea în administrare către 

Școala Gimnazială ”Anghel Manolache” Scrioaștea, a unor bunuri aparținând 

domeniului public de interes local. 

 Art.2. Primarul Comunei Scrioaștea, județul Teleorman va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.3 Prin grija Secretarului general al comunei Scrioaștea, prezenta hotărâre 

va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, 

Primarului comunei Scrioaștea, Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane, 

Impozite și taxe locale, Casierie și Școlii gimnaziale ”Anghel Manolache” din comuna 

Scrioaștea, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 

Victor ȘTEFAN 

 

 

 

 

 

 

  

Contrasemnează pentru legalitate,  

                 Secretar general al UAT,  

          Elena CERNEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 12 / 25.02.2022  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) (majoritate absolută) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 

voturi “pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 

prezenţi . 


