
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                     
                        
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

cu privire la darea în administrarea unităŃilor de învăŃământ cu personalitate juridică a 

clădirilor proprietatea publică a comunei Zăbala în care acestea îşi desfăşoară activitatea 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa ordinară din data de 12 

februarie 2015, 

 

Analizând Expunere de motive cu privire la darea în administrarea unităŃilor de învăŃământ cu 

personalitate juridică a clădirilor proprietatea publică a comunei Zăbala în care acestea îşi desfăşoară 

activitatea, iniŃiat de către d- nul primar,  

Având în vedere prevederile art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziŃiile 

art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educaŃiei naŃionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a” , alin. (6) lit. „a” pct. 1 

precum şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Zăbala, cu sediul în comuna. 

Zăbala, sat Zăbala nr. 798 a clădirilor proprietatea publică a comunei Zăbala în care aceştia îşi 

desfăşoară activitatea: 

a) Şcoala Gimnazială nr. 1 Zăbala, din satul Zăbala – conform Carte Funciară nr. 146. 

nr. top parcelă 1833 – grădină în suprafaŃă de 7870 mp; Carte Funciară nr. 173 nr. 

top parcelă 1834 – şcoală şi curte în suprafaŃă de 2543 mp şi Carte Funciară nr. 881 

nr. top parcelă 1637 – casă din piatră şi curte în suprafaŃă de 2263 mp 



b) Şcoala Primară „Deák Béla” Zăbala – conform Carte Funciară nr. 1165 nr. top 

parcelă 157/2/b, 160/1, 161, 162, 163, 166/1 – grădină, casă de lemn şi curte în 

suprafaŃă de 7201 mp 

c) Şcoala Gimnazială „ Thury Gergely” Tamaşfală – conform Carte Funciară nr. 4 nr. 

top parcelă 227 – şcoala în suprafaŃă de 720 mp 

d) Şcoala primară Peteni – conform Carte Funciară nr. 58 nr. top nr. 31 şi nr. 32 – 

grădină şi casă de lemn şi curte în suprafaŃă de 1768 mp 

e) Şcoala primară Surcea – conform Carte Funciară nr. 336 nr. top 246/1 – grădină şi 

clădire în suprafaŃă de 1440 mp 

Art. 2. Se împuterniceşte d- nul primar, Adam Attila Peter să semneze protocoalele de predare 

–primire a bunurilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru unitatea de învăŃământ cu 

personalitate juridică, prevăzută la art. 1. 

 

 
Zăbala, la 29 ianuarie 2015  
 
 
 
 

 PRIMAR     
ADAM ATTILA PETER        


