
ROMÂNIA 
JUDEȚUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 171/2021 
privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită a imobilului situat în oraşul 

Covasna, jud. Covasna, str. Piliske nr. 4-6, în scopul extinderii serviciului 

public de educaţie antepreşcolară şi preşcolară, în limba maghiară 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de    

23 decembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în funcţie (15), 

Analizând: referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate urbanism şi amenajarea teritoriului, avizele comisiilor de specialitate: 

juridică şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, pentru programe 

de dezvoltare economică- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ, învăţământ, cultură, sănătate, 

protecţia socială, sport şi tineret, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 - Propunerea de încheiere a unui contractul de Comodat, pentru imobilul din 

str. Piliske nr. 4-6, înregistrată la Primăria orașului Covasna cu nr. 

18.267/14.12.2021;  

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2007, privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 23 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (1) art. 112 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 

a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară; 

- Art. 2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 

- art. 14 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 

şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

 

         În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. (7) lit. 

a), art. 139 alin. (3) lit. a),  art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. 

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

completările ulterioare; 



 

Cu votul “pentru” a 15 consilieri,  “împotriva” a - consilieri , 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. 

Piliske nr. 4-6, oraş Covasna, judeţ Covasna, (clădire şi teren), pe o durată de 7 ani, 

cu posibilitatea prelungirii, potrivit contractului de comodat încheiat între Eparhia 

Reformată din Ardeal, Parohia Reformată I. Covasna, judeţul Covasna, în calitate de 

comodant şi Unitatea administrativ Teritorială - oraş Covasna, în calitate de 

comodatar, contract prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

Art. 2 - Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată I. Covasna, 

judeţul Covasna se obligă să achite facturile la utilitățile scadente până la data 

semnării de către părți a procesului-verbal de predare-primire privind folosința 

imobilului, identificat la art. 1. 

 

Art. 3 - Se aprobă predarea de către oraşul Covasna a imobilului identificat 

la art. 1 către Centrul Financiar nr. III – Grădiniţă cu program prelungit nr.1, 

pe baza de proces verbal de predare-primire, în vederea funcţionării în condiţii 

optime a serviciului public de educaţie antepreşcolară şi preşcolară în limba 

maghiară. 

 

Art. 4 - Cheltuielile necesare în vederea organizării şi funcţionării creşei şi a 

grupelor antepreşcolare, înfiinţate în baza art. 3, vor fi suportate conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul oraşului Covasna pentru semnarea 

contractului de comodat, a proceselor verbale de predare-primire, precum şi toate 

documentele ce vor rezulta ca efect al prezentei hotărâri. 

 

Art. 6 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

persoana desemnată la art. 5. 
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