
VU ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL SEGARCEA

HOTĂRÂRE
Privind darea în administrare Şcolii Gimnaziale Segarcea a imobilului -

construcție "Grădiniţa cu program prelungit și creșă” şi teren aferent, situat în
str. Crinului, nr. 1, Segarcea, județul Dolj

Consiliul Local Segarcea convocat în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019;
Având în vedere Referatul înregistrat sub nr. 10243/19.12.2019 al Direcţiei

Administrative din cadrul Primăriei Segarcea, prin care se propune di în
administrare Școlii Gimnaziale Segarcea a imobilului - construcție "Grăd cu
program prelungit și creşă"și terenul aferent, situat în Segarcea,str. Crinului, nr. 1,

având următoarele caracteristici: număr cadastral - 33360; regim de înălțime -

"demisol parţial + parter + 1E; suprafață teren - 1578 mp; AC - 460,15 mp; ACD -

a

921,15 mp;
Ținând seamă de prevederile art. 112 alin. (1) și (2) din Legea 1/2011 a

Educaţiei Naționale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867-870 din Noul
Cod Civil.

În temeiul prevederii art. 196 alin. (1), litera a) din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă darea în administrare Școlii Gimnaziale Segarcea a

imobilului - construcție "Grădiniță cu program prelungit și creşă”și terenul aferent,
situat în Segarcea, str. Crinului, nr. 1, având următoarele caracteristici:

- număr cadastral - 33360;
- regim de înălțime - demisol parțial + parter + 1E:

- suprafață teren - 1578 mp;
- AC - 460,15 mp;
- ACD - 921,15 mp;
Art. 2 - Darea în administrare a imobilului descris la art. 1 se face pe perioada

existenței acestei unități de învățământ şi pentru desfășurarea activităților specifice
procesului educaţional

Art. 3 — Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj,
Primarului orașului Segarcea, Direcţiei Administrative, Serviciului Buget Finanţe
Contabilitate Impozite și Taxe Localeși Școlii Gimnaziale Segarcea.
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