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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare ce priveşte delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie 
ale unitãţilelor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipul Alexandria a 
imobilizãrilor  corporale aferente acestora 
 

 
Prin expunerea de motive nr.32839/11.12.2017 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare ce priveşte delegarea administrãrii cãtre consiliile de 
administraţie ale unitãţilelor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria , a 
bunurilor mobile şi imobile, în care acestea îşi desfãşoara activitatea 

 
1. Necesitatea şi oportunitatea 
În vederea gestionãrii de cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a bunurior mobile şi imobile, identificarii 
imediate a nevoilor, atragerii şi utilizãrii eficiente a fondurilor de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care sunt asigurate de la finanţarea complementarã, este necesarã 
delegarea administrãrii clãdirilor, terenurilor  cãtre consiliile de administraţie din unitãţile de 
învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. 

 
2. Legalitatea 
Proiectul de hotãrâre propus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria este justificat si sustinut din punct de vedere legal de prevederile art.119 din Legea 
215/2001 administraţiei publice locale, republicata “ Constituie patrimoniu al unităţii 

administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii 

administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu 

caracter patrimonial.” si de prevederile art. 124 din Legea 215/2001 administraţiei publice 
locale, republicata “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen 

limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, 

persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 

publică ori serviciilor publice.” 



De asemenea,  şi de prevederile art. 874, alin. (1) din Noul Cod Civil -  Legea nr. 287/2009, 
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare “Dreptul de folosinţă asupra bunurilor 
proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de 

utilitate publică.” 

 

3. Analiza economică şi tehnică 
Cheltuielile cu investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din finanţarea complementară, care se 
asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

 
 

 Luând ȋn considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit 
proiectul de hotărâre privind aprobarea delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie 
ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizãrilor  
corporale aferente acestora,  care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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