ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 9/2022
privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniței cu program prelungit
nr. 1 asupra imobilului situate în strada Spitalului, localitatea Covasna, jud.
Covasna
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului orașului Covasna inregistrat sub
nr.1627/2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu
prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii
primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta
actelor administrative;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului orașului Covasna înregistrat sub nr.1629/2022 in conformitate cu
prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea
raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor
ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de
fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/ avizarea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere
aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
-avizul comisiei comisiilor de specialitate ale Consiliului local: pentru
programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ și juridică, pentru adiministraţia
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi;

Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 106/2010 cu privire la darea în
administrare către Grădinița cu Program prelungit nr. 1 a corpului nou Fosta
maternitate, strada Spitalului;
Luând în considerare adresa nr.39/17.01.2022 a Gradiniței cu Program
Prelungit nr. 1 Covasna, înregistrată la Primăria orașului Covasna cu nr.
1154/17.01.2022
În conformitate cu prevederile art. 867 și următoarele din Legea 287/2009
privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art.
196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grădiniței cu program
prelungit nr. 1 asupra imobilului înscris în C.F. 25798. situat în orașul Covasna, str.
Spitalului, proprietatea orașului Covasna, cu suprafața construită la sol de 195 mp și
suprafață desfășurată de 585 mp, din cărămidă tip P+2E.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, protocolul nr.
3877/10.08.2010 își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de
proces verbal încheiat între cele două părți.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului prin
aparatul de specialitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BECSEK ÉVA

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORASULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

