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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii de 

Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 234 din 11.01.2023; 
 În conformitate cu:  
- prevederile art. 12 alin.(1) şi alin. (2) din Legea educației naționale  nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- prevederile art. 108 lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 298-301 din Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară 
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica, aflate în domeniul public al 
comunei Cacica, către Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava, conform Anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Imobilele vor fi date în administrare Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus, pentru și pe perioada 
desfășurării activității specifice, prin Protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri, între Primarul comunei Cacica şi Directorul Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus, comuna Cacica, 
judeţul Suceava, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept. 
Art. 4. Se împuternicește Primarul comunei Cacica, judeţul Suceava,  să semneze Protocolul de predare-

primire a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.  
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 

de lege Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - Județul Suceava, compartimentelor din cadrul Primăriei 
comunei Cacica şi instituţiilor interesate şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul 
www.comuna-cacica.ro.  

 
                                                     Iniţiator,  
                                                      Primar,                                                            Avizat: 

                                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
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