
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE - PROIECT 
 

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._____/___.___.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. 

 

       
 

 

P R I M A R 

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

 

 

                 Avizat pentru legalitate,  

                 Secretar general al UAT, 

                          Cernea Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 12 / 09.02.2022 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459506 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr. 922 / 09.02.2022 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

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” 

 

 

 

 

Onorat Consiliu,  

 

H.C.L. nr.60 privind darea în administrare a unor bunuri  aparținând domeniului 

public de interes local al comunei Scrioaștea județul  Teleorman, către Școala 

Gimnazială ”Anghel Manolache” a fost aprobată în data de 26.11.2021 . 

Conform art.300 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ”Bunurile imobile proprietate publică se înscriu 

în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare”. 

La data aprobării H.C.L. nr.60/26.11.2021 doar imobilul unde își are sediul 

Școala ”Anghel Manolache” este înscris în cartea funciară, grădinițele de copii din 

satele Scrioaștea,  Cucueți și Brebina (ultimele două desfășurându-și activitatea în 

clădirile școlilor gimnaziale din aceste sate), nu sunt înscrise în cartea funciară. 

Există două variante : să dăm în administrare doar imobilul unde își are sediul 

Școala ”Anghel Manolache”, ceea ce presupunea modificarea hotărârii nr.60/2021 în 

sensul dării în administrare doar a acestuia, urmând ca celelalte imobile în care își 

desfășoară activitatea grădinițele să fie date în administrare după ce vor fi înscrise în 

cartea funciară sau a doua variantă, cea a revocării hotărârii H.C.L. nr.60/2021. 

Consider că varianta revocării este cea mai corectă, iar în momentul în care 

toate celelalte imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat vor fi înscrise în cartea funciară, atunci voi reveni cu un alt 

proiect de hotărâre . 

 Drept urmare, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre inițiat. 

 

 

P R I M A R ,  

Anghel Alexandru 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459506 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

SECRETAR GENERAL AL UAT 

 

Nr. 923 / 18.02.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

la proiectul de hotărâre 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” 

 

 

 

 Subsemnata Cernea Elena – secretar general al UAT Scrioaștea,  

 Având în vedere :  

- prevederile art.867 din Codul Civil;  

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;  

- prevederile art.112 alin.(1) şi (2) din legea nr.1/2011 privind Legea 

Educației Naționale, cu modificările şi 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;  

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

domeniului public de interes local al comunei Scrioaștea județul Teleorman, 

către Școala Gimnazială ”Anghel Manolache” a fost aprobată în data de 

26.11.2021 . 

 

La data aprobării H.C.L. nr.60/26.11.2021 imobilul unde își are sediul Școala 

”Anghel Manolache” este înscris în cartea funciară, însă NU și grădinițele de copii din 

satele Scrioaștea,  Cucueți și Brebina. 

Conform art.300 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ”Bunurile imobile proprietate publică se înscriu 

în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare”. 

 Având în vedere prevederea legală invocată în alin.precedent, propun revocarea 

H.C.L. nr.60/2021. 

Motivat de cele de mai sus, rog Consiliul Local să aprobe acest proiect de 

hotărâre în forma inițiată .  

 

 

Secretar general al UAT,  

Cernea Elena  


