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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind mandatarea Liceului  Tehnologic „Victor Jinga”,  prin Director, ca,  în numele și pentru 

Municipiul Săcele, să demareze și să răspundă de efectuarea procedurilor legale în vederea închirierii 

spațiilor de învățământ execedentare existente la nivelul unității școlare 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.07.2015, 

Analizând  adresa  Asociației  „New Education 2012”, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub 

nr. 41331/22.07.2015, prin care solicită o confirmare a faptului că Liceul Tehnologic „Victor Jinga” din 

Municipiul  Săcele, reprezentat prin Director, are dreptul de a încheia un Contract de  închiriere  cu asociația 

mai sus citată, în vederea înființării unei filiale a Școlii Postliceale „Atlas”  ; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 41332/27.07.2015 al Biroului Contencios Admninistrativ; 

Având în vedere prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011  a Educației Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul dispozitiilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin.  (5) lit. a),  alin. (6) lit. 

a) pct. 1; ale art. 43 alin. (1);  ale art. 45 alin. (3); ale art. 61 alin. (2); ale art.115 alin. (1) lit. b) și  ale 

art.117 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Se madatează Liceul  Tehnologic Victor Jinga, prin Director, ca  în numele și pentru 

Municipiul Săcele să demareze și să răspundă de efectuarea procedurilor legale în vederea închirierii spațiilor 

de învățământ execedentare existente la nivelul unității școlare. 

Art.2. Spațiile destinate procesului educativ și  închiriate  vor fi folosite, exclusiv, în acest  scop  

Art.3. Primarul Municipiului Săcele și Liceul Tehnologic Victor Jinga răspund de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

MOTOC BOGDAN GEORGE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  14 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 14  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ 

- 1 ex. Liceul Tehnologic „Victor Jinga” 


