ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 241 din 31.10.2017
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 18894 din 30.10.2017 înaintată de către Primarul
Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 18895
din 30.10.2017 al Biroului Juridic-Contencios;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2017 privind darea în administrare a
bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului
Roman, către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul
Roman, prevederile H.C.L. nr. 18/09.02.2017 privind aprobarea rețelei unităților de
învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018 și prevederile
H.C.L. nr. 180/30.08.2017 pivind darea în administrare a unor bunuri imobile;
Luând în considerare adresa nr. 15688/13.09.2017 înaintată de Colegiul Tehnic
„Danubiana” Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 86 din 31.10.2017 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 243 din 31.10.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. 18969 din 31.10.2017 al Secretarului Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. „c”, ale art. 36, alin. (5), lit. „a” și
ale art. 124 din Legea nr. 215/2001R
În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. l. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Liceul Teologic
Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”și Colegiul Tehnic „Danubiana”, în
vederea punerii la dispoziția Colegiului Tehnic Danubiana a unei săli de clasă din
incinta Școlii Gimnaziale Costache Negri, în care va funcționa o grupă mare de
grădiniță cu program normal pentru o perioada de 5 ani.
Art. 2. Cele două unități școlare vor stabili, prin contractul de comodat, care
este spațiul ce va fi pus la dispoziția Colegiului Tehnic „Danubiana”, intervalul orar în
care va funcționa grupa de grădiniță și modalitatea de plată a utilităților.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin
grija Secretarului Municipiului roman.
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