
R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEŞTI 

JUDEŢUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E 
privind: modificarea HCL nr. 41/ 21.11.2018 privind darea 
in administrare a unor bunuri  imobile proprietatea publica 

a UAT Comuna Blejesti , catre Scoala Gimnaziala nr. 1 
Blejesti  

 
  

Consiliul local al comunei Blejeşti -Teleorman, întrunit în 
şedinţă ordinară de lucru în data de 31 mai 2020, având în 
vedere :  
- referatul de aprobarea al primarului comunei Blejeşti, înregistrat la nr. 4089 din     

20.05.2021;  

-  - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 4092 din 20.05.2021 ; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Blejeşti; 

- HCL Blejeşti nr. 41 din 21.11.2018 privind darea in administrare a unor bunuri 

imobile proprietate publica a UAT Comuna Blejesti, catre Scoala Gimnaziala nr. 1 

Blejesti  

- procesul verbal de control al ISU Ad Ghica Teleorman inregistrat sub nr. 3489/ 

4537654 din 29 aprilie 2021 

- prevederile art 867, 868 din Codul Civil 

- prevederile art 112, alin (1) si alin (2) din Legea nr. 1 / 2011 a educatiei nationale , cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”,  alin.(6) lit.”a” şi alin.(7) lit.”a”,  art.139  

alin.(3) lit.”g”  şi  art.243 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul 

Administrativ, 
 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ : 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 

ART. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Blejeşti nr. 41/ 
21 noiembrie 2018 privind darea in administrare a unor bunuri imobile 
proprietatea publica a UAT Comuna Blejesti , catre Scoala Gimnaziala nr. 
1 Blejesti , in sensul că anexele nr. 1 si nr 2 care fac parte integranta din 
hotararea mentionata anterior , se vor modifica si vor avea urmatorul 
cuprins, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 , care fac parte integranta din 
prezenta hotărâre. 



-2- 
 
ART.2.  Celelalte prevederi rămân neschimbate .  
Art. 3. Secretarul comunei Blejeşti se va îngriji de comunicarea 
prezentei hotărâri către Instituția Prefectului Teleorman pentru 
verificarea legalității, către primarul localității, către Scoala Gimnaziala 
nr. 1 Blejesti si de afisarea prezentei hotărâri la avizierul principal și pe 
pagina oficială a  Primăriei Blejești. 
  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,     
                                           CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
                        SECRETAR GENERAL 

   Traian Gheorghe                                                   
                                                             Jr. Burcea Adriana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLEJEŞTI         
Nr. 31 din 31 mai  2021   
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi31 mai  2021 
CVORUM: 13 consilieri în funcţie; 13 consilieri  prezenţi, din care: PENTRU 12 voturi; 
ABŢINERI 1 vot ;ÎMPOTRIVĂ - voturi  

 
 
 

 



 

 

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Blejesti nr. 31 

din data de 31 mai 2021  

 
ANEXA NR 1 la contractul de dare in administrare nr.     din___________ 2021  

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare  

Destinatia   Numar de 

inventar /  

valoarea 

de inventar  

Situatia juridica 

actuala 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare  

1. Scoala Blejesti Tarla 5, Parcela 387 , 

N –Bonghene Ion ; 

E- Ministerul Cultelor 

; S- pasune, tarla 98; 

V-DJ 503; Fundatie 

ciment , pereti 

caramida , 

suprafata construita 

864 mp, suprafata 

desfasurata 864 mp 

; suprafata teren 

5687 mp 

Activitati de 

invatamant  

 Domeniul 

public al 

comunei 

Blejesti conform 

HCL nr. 

13/24.04.2001 

modificata si 

completata 

ulterior 

CF 20813 

2. Gradinita 

Blejesti 

Tarla 17, Parcela 

981, 982, 

N –M Radu Stan ; E- 

Min. Agri si Alim Pub 

; S- Min Agri si Alim 

Pub ; V-DJ 503; 

Regim inaltime P 

Fundatie ciment , 

pereti caramida , 

acoperis tabla; 

energie electrica -

da suprafata 

construita 450 mp, 

suprafata 

desfasurata 450 mp 

; suprafata teren 

1296 mp 

Activitati de 

invatamant  

 Domeniul 

public al 

comunei 

Blejesti conform 

HCL nr. 

13/24.04.2001 

modificata si 

completata 

ulterior 

3. Gradinita de 

copii nr. 2 sat 

Blejesti, comuna 

Blejesti  

Sat Blejesti, comuna 

Blejesti Tarla 36, 

Parcela 1965,Strada 

Stangulesti , nr. 59, 

judet Teleorman  

N –Manatu St Marin 

; E- Bobe Nicolae ; 

S- Drum stradal 1643 

(Strada Stangulesti) 

; V-Drum stradal 

1958; teren in 

suprafata de 2825 

mp; Cladire 

Gradinita Parter 

Fundatie ciment, 

pereti caramida, 

acoperis tabla; 

Activitati de 

invatamant  

 Domeniul 

public al 

comunei 

Blejesti conform 

HCl nr. 

13/24.04.2001 

modificata si 

completata 

ulterior prin HCL 

41 din 2017 si 

6din 2018 ; CF 

20898 



energie electrica -

da suprafata 

construita 290 mp;  

Cladire grup sanitar 

Parter Fundatie 

beton, pereti 

caramida, acoperis 

tabla; suprafata 

construita 12 mp;  

4 Scoala Baciu Tarla 13, Parcela  

674, 675 , 

CF 20369, nr. 

Cadastral 20369 , 

suprafata teren curti 

constructii 3287 mp,  

Vecini: N –Drum 

Stradal, E- Boldei 

Ecaterina ; S- Datcu 

Ilinca ; V-Drum 

Judetean ;  

suprafata construita 

la sol Scoala 541 

mp, construita din 

caramida,acoperita 

cu tabla, energie 

lectrica DA, nr. 

Cadastral 20369-C1 

Activitati de 

invatamant  

 Domeniul 

public al 

comunei 

Blejesti conform 

HCL nr. 

13/24.04.2001 

modificata si 

completata 

ulterior prin HCL 

14/2020; CF nr. 

20369 

 
 

UAT COMUNA BLEJESTI         SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 Blejesti  

        Prin Primar Director  

  

 

 

Presedinte sedinta  

Traian Gheorghe  

 

 

                                                                        Contrasemneaza pentru  legalitate  

Secretar general 

Burcea Adriana  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL TELEORMAN 



CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

ANEXA NR 2 la Hotararea Consiliului Local Blejesti nr. 31  din 31  mai  2021  

 

CONTRACT  

DE DARE IN ADMINISTRARE  
 

In temeiul art 867, 868 Cod Civil,  art 112, alin (1) si alin (2) din  Legea  nr. 1 / 

2011 a educatiei nationale, a OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,  s-a 

incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza Hotararii  Consiliului 

Local Blejesti  nr……... Din ……….05.2021 

 

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE 
 Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 

1.UAT COMUNA BLEJESTI, cu sediul in comuna Blejesti, sat Blejesti, 

strada Pitesti, nr. 167,  jud. Teleorman, CUI 6853163 , reprezentata legal  prin 

Primar Pietreanu Narcis Catalin identificat prin CI seria TR nr. 464775 CNP 

1680225033072, in calitate de PROPRIETAR , pe de o parte 

 si   

2. SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BLEJESTI , cu sediul in comuna Blejesti, 

sat Blejesti, strada Pitesti, nr. ,  judet  Teleorman,  identificat prin CUI 

19016202, reprezentata legal prin Director _________________, identificat prin 

CI seria     nr.     CNP       ____________________ , in calitate de 

ADMINISTRATOR , pe de alta parte, a intervenit prezentul contract de dare in 

admnistrare , astfel : 

 CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE  

Art.2. Obiectul contractului de administrare il constituie administrarea 

bunurilor imobile, proprietate publica, cuprinse in anexa nr.1 la prezentul 

contract , in care isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant prescolar, 

primar si gimnazial de pe raza comunei Blejesti  , judet Teleorman . 

 Proprietarul figureaza, cu aceste bunuri imobile (suprafata de teren si 

cladiri ) in domeniul public al localitatii,conform HCL nr. 13/ 2001 , modificata 

si completata ulterior prin hotarare Consiliul Local . 

  

           CAP.III. DURATA CONTRACTULUI  

ART.3. Termenul administrarii este pe durata  derularii activitatii de invatamant 

al unitatii solare cu personalitate juridica . 

            

            CAP IV. DREPTURILE PARTILOR  

Drepturile  proprietarului 

Art.4. (1) Sa inspecteze bunurile administrate , sa verifice stadiul de realizare a 

investitiilor, precum si modul in care este satisfacut ineresul public  

(2)Verificarea se va efecuta cu notificarea prealabila a administratorului . 



(3) Sa verifice in perioada derularii contractului de administrare, modul in care  

se respecta conditiile  si clauzele acestuia  de catre administrator  

(4) Proprietarul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementata a 

contractului , din motive xeceptionale legate de interesul national sau local  

Drepturile  administratorului 

Art. 5. Administratorul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe 

raspunderea sa, bunurile ce fac obicetul contractului de administrare   

  

            CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR 

Obligatiile proprietarului: 

Art. 6 (1)Sa nu il tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din 

prezentul contract de administrare . 

(2) Sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu . 

(3) Sa notifice administratorului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca 

atingere drepturilor administratorului 

  

Obligatiile administratorului: 

Art .7.( 1) Sa foloseasca spatiul conform destinatiei lui, respectiv pentru 

desfasurarea activitatii de invatamant; sa asigure exploatarea eficace, in regim 

de continuitate si permanenta a bunurilor care fac obiectul administrarii. 

(2) Sa despagubeasca potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a 

intretinerii necorespunzatoare a bunului adminitsrat. 

(3) Sa exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul adminitrarii. Sa ia 

toate masurile necesare pentru avizarea functionarii institutiilor de invatamant  

(4) sa suporte cheltuielile cu utilitatile (energie electrica , apa, gunoi) 

(5) sa respecte intocmai normele de prevenire si stingere a incendiilor : 

  -sa indeplineasca orice atributie prevazuta de lege privind apararea 

impotriva incendiilor (dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva 

incendiilor , intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si evacuare) 

  -sa asigure utilizarea verificarea, intretinerea si repararea 

mijloacelor de aparare impotriva incendiilor , conform legii  

(6) Sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor (conditii de siguranta in 

exploatare , protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si 

conservarea patrimoniului) 

(7) sa suporte cheltuielile de intretinere / reparatii necesare desfasurarii in mod 

corespunzator a activitatii . Pentru bunurile imobile date in administrare , orice 

lucrari de modernizare sau consolidare se efectueaza numai cu acordul/ avizul 

prealabil al Consiliului Local al comunei Blejesti.Lucrarile executate se vor 

receptiona cu proces- verbal de calitate si termene de garantie catre Scoala 

Gimnaziala nr. 1 Blejesti 

(8) La incetarea contractului de administrare, administratorul este obligat sa 

restituie proprietarului in deplina proprietate , bunurile administrate, in mod 

gratuit si libere de orice sarcini, inclusiv investitiile realizate . 



(9) Administratorul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii 

stabilite de prorpietar , in mod unilateral, fara a putea solicita incetarea acestuia. 

In cazul in care administratorul sesizeaza existenta sau posibilitatea  existentei 

unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea  realizarii activitatii proprii , 

va notifica de indata acest fapt proprietarului in vederea luarii masurilor care se 

impun pentru asigurarea continuitatii activitatii 

(10)  La incetarea contractului de administrare din alte cauze decat ajungerea la 

termen , excluzand forta majora si cazul fortuit, administratorul este obligat sa 

asigure continuitatea administrarii bunului in conditiile stipulate in contract, 

pana la preluarea acestora de catre proprietar.  

 

 

 CAP. VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA  

Art. 8 . Nerespectarea de catre partile contractale a obligatiilor cuprinse in 

prezentul contract de administrare atrage raspunderea contractuala a 

partii in culpa . Daca penalitatile nu acopera paguba , se vor plati in 

completare daune interese.  

 CAP VII . LITIGII  

Art. 9. Eventualele litigii de orice fel , ce pot interveni intre parti se vor 

solutiona pe cale amiabila. Daca aceasta nu este posibil, solutionarea se va face 

prin instanta de judecata competenta, conform normelor procedurale de drept 

comun. 

 CAP.VIII. DISPOZITII FINALE 

Art.10. Modificarea si completarea prezentului contract de administrare se 

poate face ori de cate ori  va fi nevoie prin acte aditionale, cu acordul partilor in 

functie de necesitate si de noi reglementari in materie. Contractul intruneste 

elementele art. 1561 din C. Civ., adica este un contract gratuit. 

Art.11. Partile se obliga sa respecte cu buna credinta dispozitiile prezentului 

contract, si pe toata durata administrarii , cele doua parti se vor supune 

legislatiei in vigoare din Romania . 

 

 Prezentul contract se incheie in 2 (doua) exemplare originale si a fost 

aprobat in sedinta Consiliului Local Blejesti din data de ____ mai 2021 . 

Tel. parti contractante :  

                      PROPRIETAR,                                   ADMINISTRATOR,  

              Comuna Blejesti                                Scoala Gimnaziala nr. 1 Blejesti 

           Prin primar Pietreanu Narcis Catalin            prin Director   

 
Presedinte sedinta , 

Traian Gheorghe  

 

                                                                                                 Contrasemneaza pentru legalitate  

 Burcea Adriana  


