
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

U.A.T. Oraș Dolhasca, a  unor bunuri imobile (clădiri și terenuri aferente), aparținând 

domeniului public 
 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 -  referatul de aprobare  cu nr. 7082  din 29.04.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 7504 din 07.05.2022, întocmit de Compartimentul de 

specialitate; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi 

de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social – culturale, culte, protecţie copii. 

  În conformitate cu prevederile : 

- art.20 și art.112, alin.(1) și alin. (2) din Legea 1 / 2011 , a educației naționale, cu 

modificarile și completările ulterioare: 

-   art. 867 din Codul Civil cu modificarile și completările ulterioare: 

- art. 299 din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

  În temeiul art.129, alin (2), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 

din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1. Se aprobă darea în administrarea Liceului Tehnologic ,,Oltea Doamna” Dolhasca 

unitate cu personalitate juridică, pe durata derulării activității de învățământ, a bunurilor imobile 

(clădiri și terenuri aferente), aparținând domeniului public al orașului Dolhasca, conform Anexei 1, 

care face parte integrantă la prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Budeni, unitate cu personalitate 

juridică, pe durata derulării activității de învățământ, a bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente), 

aparținând domeniului public al orașului Dolhasca, conform Anexei 2, care face parte integrantă la 

prezenta hotărâre.  

 

Art.3. Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Gulia, unitate cu personalitate 

juridică, pe durata derulării activității de învățământ, a bunurilor imobile (clădiri și terenuri aferente), 

aparținând domeniului public al orașului Dolhasca, conform Anexei 3, care face parte integrantă la 

prezenta hotărâre.  

 



Art.4. Se aprobă Protocolul cadru de predare-preluare a imobilelor în care funcționează 

învățământul preuniversitar de stat din orașul Dolhasca, județul Suceava, conform anexei 4 care face 

parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Se mandatează Primarul orașului Dolhasca, județul Suceava, dl. Isachi Decebal 

Dumitru să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Dolhasca, județ 

Suceava,  Protocolul de predare-preluare a imobilelor prevăzute la art.1, art. 2 și art.3. 

  

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava și unităților 

de învățământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Oraș Dolhasca  

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

 

                                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretarul general al oraşului 

                                                                                                            Pavăl Maricica 
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