
ROMANIA 
JUDETUL BOTOSANI 

MUNICIPIUL BOTOSANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
       

 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în folosință gratuită către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani a unui 

număr de 3 săli de clasă la parterul clădirii administrate de către  
Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani  

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,  
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuţ Andrei privind darea în folosință gratuită 
către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani a unui număr de 3 săli de clasă la parterul clădirii 
administrate de către Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani, 

văzând solicitarea Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani, raportul de specialitate al 
Serviciului Patrimoniu, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, 

în baza dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 5 alin. (1) și art. 112 alin. (1) ṣi (2) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) 
lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 349 – 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 874 și 
art. 2146 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 196, alin (1) lit. a) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g) şi art. 240 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani 
a unui număr de 3 săli de clasă la parterul clădirii administrate de către Liceul Tehnologic “Elie Radu” 
Botoṣani, pe o durată de 5 ani. 

(2) Folosinṭa gratuită a celor 3 săli de clasă de la parterul clădirii administrate de către Liceul 
Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani este condiṭionată de obṭinerea de către Liceul Pedagogic ”Nicolae 
Iorga ” Botoṣani, a acordului Consiliului de administraṭie a Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani ṣi  
acordului Consiliului de administraṭie a Inspectoratului Ṣcolar Botoṣani. 
           (3) Spațiile prevăzute la alin. (1) vor fi predate în termen de 30 de zile de la data obţinerii 
acordului Consiliului de administraṭie a Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani ṣi acordului 
Consiliului de administraṭie a Inspectoratului Ṣcolar Botoṣani ṣi vor fi utilizate de Liceul Pedagogic 
”Nicolae Iorga ” în vederea funcṭionării unor clase de învătământ conform unui orar care va fi stabilit 
de comun acord cu reprezentanții Liceului Tehnologic „Elie Radu”, iar Liceul Pedagogic ”Nicolae 
Iorga” se obligă să se îngrijească de conservarea spațiului dat în folosinṭă gratuită ca un bun proprietar 
și în bune condiții, să folosească spațiul în scopul stipulat în prezentul contract ṣi să suporte cheltuielile 
cu utilitățile proporțional cu perioada în care este folosit spațiul (energie electrică, apă, gaz, salubritate 
etc.), curățenie, pază și alte servicii necesare desfășurării activității. 



Art. 2 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Primarul 
municipiului Botoșani să încheie un contract de comodat cu Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, după 
obţinerea, în prealabil, acordului Consiliului de administraṭie a Liceul Tehnologic “Elie Radu” 
Botoṣani ṣi acordului Consiliului de administraṭie a Inspectoratului Ṣcolar Botoṣani. 

 
Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
         Consilier, Dana Lăzăruc                                             Secretar general, Ioan Apostu 

 
                                               
 
 
 
 
 
Botoșani, 26 mai 2022 
Nr. 217                   
 
 


	HOTĂRÂRE

