
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 232 din 27.10.2022 

 

 

 

PROTOCOL 

 
Predare teren în vederea realizării obiectivului 

Grădiniță cu program normal municipiul Roman, strada Renașterii 

încheiat astăzi ..........................................................  

1. UAT Roman cu sediul în județul Neamț, municipiul Roman, reprezentată prin primar Leonard 

Achiriloaei în calitate de predător. 

Ministerul Educației - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare 

și Universitare, adresă strada Spiru Haret, nr. 12, reprezentată prin Valeria Georgiana Arsene, director 

adjunct în calitate de primitor, 

în baza Hotărârii Consiliului Local nr ..................................... / .............................. , am procedat la 

predarea-primirea amplasamentului unității de învățământ, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 

60679 Roman, nr, cadastru 60679 sau plan de amplasament și delimitare (ANEXA) în zona, 

municipiul Roman, Strada Renașterii, jud. Neamț, alcătuit după cum urmează: 

Nr. crt. Unitatea de învățământ și adresa 

Amplasament 

Categorie de folosință 

Imobil 

Ac/Ad (mp) 
Teren (mp) 

0 1 2 3 4 

1 Grădinița Roman 532.5 8.344 Unitate școlară (grădiniță) 

Total: 
   

a) Amplasamentul ce se predă(u) primitorului de către predător conform tabelului mai sus 

menționat este destinat exclusiv pentru construire: 

1 Clădire grădiniță inclusiv utilități da 

2 Instalații apă-canalizare clădire grădiniță da 

3 Grup sanitar da 

4 Instalație termică clădire grădiniță da 

5 Instalații electrice clădire grădiniță da 
 

necesar școlarizării unui număr de 80 preșcolari, care își vor desfășura activitățile educaționale 

într-un singur schimb. 

b) UAT Roman dă dreptul de administrare/folosință gratuită, asupra amplasamentului sus-

menționat (terenul) pe durata realizării lucrărilor de execuție până la recepția la terminarea 

lucrărilor. 

c) Realizarea lucrărilor se face prin Programul Guvernului: Proiectului Reforma Educației Timpurii în 

România.



 

2. UAT Roman se obligă să asigure suprafețele de teren aferente pentru depozitării materialelor și 

utilajelor de construcție, pentru organizarea șantierului și pentru alte activități necesare desfășurării 

lucrărilor prevăzute la punctul a. 

3. UAT Roman se obligă să realizeze următoarele : demolarea construcțiilor aflate pe teren (dacă 

este cazul), echipamente centrală termică, împrejmuiri, alei pietonale și carosabile, branșamente - 

electric, apă, canal, gaze naturale inclusiv echipamente contorizare, platformă gunoi, remiza PSI, 

magazie lemne, amenajare teren in incintă - loc joacă, teren sport, parcare, sistematizare verticală 

(lucrări conform Devizul General - Fonduri locale, anexat). Aceste lucrări se vor realiza din 

fondurile autorității locale. Lucrările se vor realiza in contract comun DA/NU cu UMPRMSU. 

Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare va 

transmite, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de execuție, situația privind 

termenele până la care trebuie realizate lucrările care cad în sarcina primăriei. Această situație este 

considerată anexă la prezentul protocol și face parte integrantă din acesta. 

4. Terenul identificat la pct. 1 al prezentului protocol face parte din domeniul public al statului 

/unității administrativ-teritoriale, este in prezent administrat de Consiliul Local Roman și este 

liber de orice sarcini si nu se află în acțiune de revendicare. 

5. UAT Roman se obligă ca, după primirea obiectivului de investiție realizat conform Programului 

"REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII IN ROMANIA ”, să asigure fondurile necesare întreținerii 

și funcționării clădirii școlare pe durata de viață a acesteia și să nu schimbe destinația acestuia. 

6. UAT Roman se obligă ca, în cazul în care se reziliează contractul de execuție între M.E- 

UMPMRSU si constructor, să asigure conservarea și paza obiectivului până la predarea 

amplasamentului către următorul constructor. 

7. Orice modificare sau completare a prezentului protocol se face numai cu acordul scris al părților. 

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația română ăn vigoare, a fost încheiat 

în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Am predat,                                                                                                            Am primit, 

PRIMĂRIA MUN. ROMAN                                                                          Ministerul Educaţiei 

     prin: 

Primar,                                                                                                     Reprezentant U.M.P.M.R.S.U. 

Leonard ACHIRILOAEI                                                                 Director adjunct Valeria Georgiana Arsene           








