ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ 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. ___ din 31.10.2017 al Comisiei pentru urbanism şi
administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 31.10.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul de legalitate nr. _____ 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 în anul școlar 2017-2018.
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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de comodat
Prin H.C.L. nr. 95/21.04.2017 au fost date în administrare, către unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Roman,
bunurile imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public al municipiului
Roman în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ de stat preuniversitar
de pe raza Municipiului Roman.
Ulterior, prin H.C.L. nr. 18/09.02.2017, a fost aprobată rețeaua unităților de
învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018. Conform acestei
hotărâri, Școala Gimnazială „Costache Negri”, arondată inițial Colegiului Tehnic
„Danubiana”, a fost arondată Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de
Assisi”, unitate de învătământ cu personalitate juridică.
În aceste condiții, prin H.C.L. nr. 180/30.08.2017 au fost luate din administrarea
Colegiului Tehnic „Danubiana” bunurile imobile în care își desfășoară activitatea
Școala Gimnazială „Costache Negri”, acestea fiind date în administrarea Liceului
Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”.
Prin adresa nr. 15688/13.09.2017, Colegiul Tehnic „Danubiana” a solicitat darea
în folosință a unei săli de clasă din incinta Școlii Gimnaziale „Costache Negri”,
necesară pentru funcționarea unei grupe mari de grădiniță în anul școlar 2017-2018.
Având în vedere faptul că Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de
Assisi” este titularul dreptului de administrare asupra clădirilor în care funcționează
Școala Gimnazială „Costache Negri, urmează ca acesta să stabilească, pe baza unui
contract de comodat încheiat cu Colegiul Tehnic Danubiana, condițiile și intervalul
orar în care va funcționa grupa de grădiniță în sala de clasă aflată în administrarea
Liceului Teologic Romano-Catolic.
Cum clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ fac parte
din domeniul public al municipiului Roman, este necesar acordul acestuia pentru
încheierea unui contract de comodat între cele două unități de învățământ.
Față de cele expuse, vă rog să analizați și să vă pronunțați prin vot.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de comodat
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de către
dl. Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acesta
îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 95/21.04.2017 au fost date în administrare, către unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul
Roman, bunurile imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public
al municipiului Roman în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
de stat preuniversitar de pe raza Municipiului Roman.
Ulterior, prin H.C.L. nr. 18/09.02.2017, a fost aprobată rețeaua unităților
de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018. Conform
acestei hotărâri, Școala Gimnazială „Costache Negri”, arondată inițial
Colegiului Tehnic „Danubiana”, a fost arondată Liceului Teologic RomanoCatolic „Sfântul Francisc de Assisi”, unitate de învătământ cu personalitate
juridică.
În aceste condiții, prin H.C.L. nr. 180/30.08.2017 au fost luate din
administrarea Colegiului Tehnic „Danubiana” bunurile imobile în care își
desfășoară activitatea Școala Gimnazială „Costache Negri”, acestea fiind date în
administrarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”.
Prin adresa nr. 15688/13.09.2017, Colegiul Tehnic „Danubiana” a solicitat
darea în folosință a unei săli de clasă din incinta Școlii Gimnaziale „Costache
Negri”, necesară pentru funcționarea unei grupe mari de grădiniță în anul școlar
2017-2018.
Din punct de vedere al legalității:
Având în vedere faptul că, în baza H.C.L. nr. 180/2017 Liceului Teologic
Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi este titularul dreptului de

administrare asupra clădirilor în care funcționează Școala Gimnazială „Costache
Negri, urmează ca acesta să stabilească, pe baza unui contract de comodat
încheiat cu Colegiul Tehnic Danubiana, condițiile și intervalul orar în care va
funcționa grupa de grădiniță în sala de clasă aflată în administrarea Liceului
Teologic Romano-Catolic.
Cum clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ fac
parte din domeniul public al municipiului Roman, este necesar acordul
proprietarului pentru încheierea unui contract de comodat între cele două unități
de învățământ.
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și
oportun.

Biroul Juridic-Contencios,
C.j. Corina-Ionela POPA

