
 
                   ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI 

   H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 

privind modificarea  si completarea HCL nr. 81/28.11.2013 privind  darea in 

administrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Petresti, proprietate publică, către consiliul 

de administraţie al Scolii gimnaziale  Petresti 

 
CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- raportul secretarului comunei Petresti; 

- procesul verbal de receptie al obiectivului de investitii “ Gradinita Petresti” 

- expunerea de motive a Primarului comunei Petresti; 

- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti;   

- prevederile art. 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

-prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

- prevederile  art. 36, alin. (5) lit. “a” raportat la alin. (2), lit.”c” şi art.115, alin.(1), 

lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

modificată şi completată; 

În temeiul art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, modificată şi completată; 
 

HOTARASTE: 
 

        Art.1. Se aprobă modificarea  si completarea HCL nr. 81/28.11.2013 privind  

darea in administrare a bunurilor în care-şi desfăşoară activitatea unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Petresti, proprietate publică, 

către consiliul de administraţie al Scolii gimnaziale  Petresti , conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotarare. 

        Art.2. Se imputerniceste primarul comunei  , în calitate de reprezentant legal al 

UAT Petresti, pentru semnarea contractului de administrare, conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotarare. 

       Art 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul 

Gherghiceanu Razvan sef birou administratie publica si d-na   Alexandru Vasilica  

Director Scoala gimnaziala Petresti  

      Art.4  Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului 

Dambovita pentru exercitarea controlului de legalitate revine secretarului comunei 

Petresti 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Dl consilier, Stoica Niculaie  

 

                                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE,  

Nr. 85                                                                                           SECRETAR, 

Data 29.11.2016                                                                        Ing. Zamfirescu Mihaela        

 

 



Anexa nr.1 la HCL nr. 85/29.11.2016   

 

 
Unitatea de invatamant Date de identificare a imobilului Nr. inventar 

domeniul 

public  

Scoala gimnaziala 

Petresti 

Sat Petresti,Strada Principala, nr. 18 

-cladire regim parter+etaj, construita din caramida, 

acoperita cu tabla, grup sanitar cu 4 compartimente, 

magazie din caramida. 

-suprafata cladire 1718,26 mp 

- suprafata teren 4623 mp 

53, 54, 55 

Scoala gimnaziala 

Gherghesti 

Sat Gherghesti, strada Neajlovului nr. 5 

- cladiri regim parter, construite din caramida, 

acoperita cu tabla, magazie lemne 

-Supraf cladire noua 535,40 mp 

- suprafata cladire veche 457, 50 mp 

-supraf teren 4477  mp 

75, 77, 78, 

192 

Scoala gimnaziala 

Ionesti 

Sat Ionesti, strada Principala, nr. 152 

- cladiri regim parter, construite din caramida, 

acoperite cu tabla, magazie lemne 

-supraf cladire 565,40 mp 

- suprafata laborator- 66 mp 

-supraf teren 4760 mp 

70, 71, 193 

Gradinita cu program 

normal Petresti 

Sat Petresti, strada Principala, nr. 66 

Suprafaţă  teren aferent  – 1170 mp 

Suprafață  construită: 211.41 mp 

Depozit lemne: 20 mp 

450 

Gradinita cu program 

normal Greci 

Sat Greci, strada Principala , nr.186 ( Fostul sediul al 

Scolii Greci) 

- regim de inaltime parter, construita din caramida, 

acoperita cu tabla, magazie lemne, 

grup sanitar cu 4 compartimente 

- supraf cladire 425,5 mp 

-supraf teren 2109 mp 

59, 60, 61 

Gradinita cu program 

normal Gherghesti 

Sat Gherghesti, strada Principala nr. 165 

- regim de inaltime parter, construita din caramida, 

acoperita cu tabla , magazie lemne. 

- suprafaţă construită = 170 mp 

- suprafaţă teren = 638 mp 

196 

Gradinita cu program 

normal Ionesti 

Sat Ionesti, strada Principala, nr. 119 

- regim de inaltime parter, construita din cărămidă, 

acoperita cu tabla , amplasată pe terenul „Şcolii 

Ioneşti- veche”, 

- supraf cladire 211,41 mp 

311 

Gradinita cu program 

normal Ionesti-Lanarie 

Sat Ionesti, strada Principala, nr. 273 

- regim de inaltime parter, construita din caramida, 

acoperita cu tabla, magazie lemne, grup sanitar cu 2 

compartimente 

-supraf cladire 213,21 mp 

-supraf teren 2698,75 mp 

67, 68, 69 

 

 



Anexa nr. 2 la HCL nr.   85/29.11.2016  

 

 

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 

Incheiat astazi 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

COMUNA PETRESTI cu  sediul in comuna Petresti, str. Principala nr. 1, telefon/fax 

0245/730084, 0245730100, cod fiscal 4449410, reprezentata prin  Ing. ANDREI LUCIAN 

DANIEL – Primar  în calitate de PROPRIETAR , pe de o parte 

şi 

 SCOALA  GIMNAZIALA PETRESTI, cu sediul in comuna Petresti, str. Principala, 

nr. 18   , judetul Dambovita, reprezentata prin Director Alexandru Vasilica, in calitate de 

administrator, pe de alta parte  

 

 In temeiul Legii nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu 

modificarile şi completarile ulterioare, Legii nr.1/2011 a educatiei nationale si a Legii nr. 

213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia s-a incheiat prezentul 

protocol 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE 

Art.1 Obiectul contractului  de administrare il constituie administrarea bunurilor imobile 

cuprinse in anexa la prezentul contract in care isi desfasoara activitatea unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza localitatii Petresti proprietate publică, de către 

Consiliul de Administraţie al Scolii gimnaziale  Petresti. 

  III.  TERMENUL 

Art.2 Termenul administrarii este pe durata derulari activitatii de invatamant al unitatilor 

scolare, daca legea nu prevede altfel. 

IV. DREPTURILE PARTILOR 

Drepturile proprietarului 

     Art.3 (1) Sa inspecteze bunurile administrate, sa verifice stadiul de realizare a 

investitilor precum si modul in care e satisfacut interesul public. 

             (2) Verificare se va efectua numai cu notificarea prealabila a administratorului. 

             (3) Sa verifice, in perioada derularii contractului de administrare, modul in care se 

respecta conditiile si clauzele acesteia de catre administrator. 

             (4) Proprietarul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a 

contractului de administrare, din motive exceptionale legate de interesul national sau local. 

Drepturile administratorului 

     Art.4 Administratorul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe 

raspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de administrare. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

Obligatiile proprietarului 

Art.5(1). Sa nu il tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din 

prezentul contract de administrare. 

     (2) Sa predea in vederea administrarii cladirile si terenul in care isi desfasoara 

activitatea unitatile de invatamant in baza unui proces verbal de predare-primire in termen 

de 5 zile de la incheierea contractului. 

    (3) Sa participle la receptia lucrarilor de investitii, reparatii curente si capitale 

consemnand finalizarea acestora in procese verbale de receptie. 

(4) Sa notifice administratorului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca 

atingere drepturilor administratorului. 

 



Obligatiile administratorului 

Art.6(1) Sa asigure exploatarea eficace, in regim de continuitate si permanenta a 

bunurilor care fac obiectul administrarii. 

 (2) Sa despagubeasca potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a intretinerii 

necorespunzatoare a bunului administrat. 

 (3) Sa respecte tarifele si taxele aprobate de catre Consiliul Local Petresti cu privire la 

inchirierea spatiilor sau terenurilor aflate in administrare. 

 (4) Orice inchiriere de spatiu sau teren se poate realize numai cu acordul prealabil al 

proprietarului. 

 (5) Sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul administrarii. Sa ia toate 

masurile necesare pentru avizarea functionarii unitatilor de invatamant. 

(6) Sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor ( conditii de siguranta in exploatare, 

protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului, 

etc.) 

(7) Sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati  si sa respecte obligatiile asumate 

prin contracte.  Repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora 

revine in exclusivitate  administratorului. 

(8) La incetarea contractului de administrare, administratorul este obligat sa restituie 

proprietarului, in deplina proprietate bunurile administrate in mod gratuit de orice sarcini. 

(9) Administratorul este obligat sa continue exploatarea bunului in conditii stabilite de 

proprietar, in mod unilateral, fara a putea solicita incetarea acestuia. In cazul in care 

administratorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa 

conduca la imposibilitatea realizarii activitatii proprii va notifica de indata acest fapt 

proprietarului in vederea luarii masurilor care se impun pentru asigurarea continuitatii 

activitatii. 

(10) La expirarea termenului de administrare, administratorul este obligat sa restituie in 

deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul administrat, inclusiv investitiile realizate. 

(11) La incetarea contractului de administrare din alte cauze decat ajungerea la termen, 

excluzand forta majora si cazul fortuit, administratorul este obligat sa asigure continuitatea 

administrarii bunului in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre 

proprietar. 

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

 Art.7 Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul 

contract de administrare atrage raspunderea contractuala a partii in culpa. Daca penalitatiile 

nu acopera paguba, se vor plati in completare daune-interese. 

VII LITIGII 

Art.8 Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract de 

administrare sunt de competenta instantei de judecata de drept comun, daca nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabila intre parti. 

IX DISPOZITII FINALE 

 Art.9 Pe toata durata administrarii cele doua parti se vor supune legislatiei in vigoare in 

Romania. 

 Art.10 Modificarea si completarea contractului de admnistrare se poate face ori de cate 

ori este nevoie prin acte aditionale, cu acordul partilor in functie de necesitate si noi 

reglementari in materie. 

Art. 11 Prezentul  contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte, astazi………………… 

 

 PROPRIETAR,                                                ADMINISTRATOR, 

                Comuna Petresti Scoala Gimnaziala Petresti 

 

                        Primar,                                                                Director, 

      Ing. Andrei Lucian Daniel                                           Prof. Alexandru Vasilica                                 


