
     
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI  
 

HOTĂRÂRE 
privind   darea in folosinta gratuita a unor bunuri  imobile din domeniul 

public al Municipiului Vatra Dornei –catre unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din Vatra Dornei 

  
                               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 octombrie   2022 

 
             Având în vedere  referatul de aprobare nr.31082/19.10.2022 prezentat de 
viceprimarul municipiului, raportul nr.31083/19.10.2022 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
         În conformitate cu prevederile prevederile art 112 alin.(1) si alin.(2) din Legea 
nr. 1/2011-legea educatiei nationale; 
           În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin.(1) lit.(d), art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(6), 
lit.(b), si alin.(2) lit.(d), alin.(7) lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a), 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE:            

         Art.1 (1)Se aprobă   darea in folosinta gratuita a unor bunuri  imobile din 
domeniul public al Municipiului Vatra Dornei –catre unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din Vatra Dornei, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de 
prelungire, conform anexei la prezenta hotarare. 
        (2) Darea in  folosinta gratuita se va face pe baza de Protocol de predare –
primire, dupa adoptarea prezentei hotarari, incheiat intre Primaria  Municipiului 
Vatra Dornei si,  unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Vatra Dornei; 

Art.2  Titularii dreptului de  folosinta vor exercita folosinta asupra bunurilor 
preluate in conditiile legii si in limitele precizate in protocolul de predare-primire, 
fara a putea schimba destinatia acestuia si fara a putea instraina aceste imobile; 
Art.3 Evidentele contabile ale Primariei Municipiului Vatra Dornei si ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Vatra Dornei, se modifica cu 
influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotarari. 

     Art.4  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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