ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA MĂGURA
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unor imobile catre Școala
Gimnazială Măgura

Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău,
Având în vedere :
-expunerea de motive a primarului comunei Măgura, înregistrată sub
nr.28 din 19 februarie 2021;
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat sub nr.
31 din 19 februarie 2021;
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Măgura
înregistrat sub nr. 19 din 19 februarie 2021;
-avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de hotărâre;
In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
art.112, alin.(1) şi (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
- art.867, alin.(1) din Codul Civil; - art.3, alin.(1) si alin.(4) din Legea
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică actualizată;
În baza art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă darea în folosinta gratuita a terenului si cladirilor
situate in comuna Magura , sat Magura, str. Mihai Viteazul, nr 180 catre
Şcoala Gimnaziala Măgura, unitate cu personalitate juridică.
Imobilele mai sus mentionate sunt proprietate publică a UAT
Comuna Măgura si vor fi inscrise in evidenta contabila a UAT Măgura .
Actualmente în locația mai sus menționată își desfăşoară activitatea
unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Măgura.

Art.2.Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului
Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind
adusă la îndeplinire de către Primar, prin aparatul de specialitate .
Preşedinte de şedinţă,
Consilier Gabriel Mihalcea

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Otilia-Valentina Niță

Măgura, 31 martie 2021
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Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu respectarea
prevederilor art. 139, alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind codul
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali
prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie.

