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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Contractului de Administrare asupra imobilului - Cămin Internat din cadrul Grupului Școlar 

Industrial Victor Jinga,  situat în Muncipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20  
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, 
 Având in vedere necesitatea stabilirii condițiilor de administrare a imobilului-Camin Internat din cadrul 
Grupului Scolar Industrial Victor Jinga situat in Muncipiul Sacele Aleea Episcop Popeea nr. 20, de către R.A.G.C.P.S.- 
Sacele. 

Analizând adresele R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. nr. 19 și nr. 20 din data de 15.01.2016, înregistrate la Primăria 
Municipiului Săcele sub nr. 1590/15.01.2016, respectiv sub nr. 1685/15.01.2016; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 1902/18.01.2016  al Biroului  Contencios  Administrativ şi  Avizele 
Comisiilor de specialitate; 

 Ţinând cont de amendamentele propuse de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul  modificării art. 8 din 
Contractul de administrare, după cum urmează : „Închirierea și/sau concesionarea în tot sau în parte a bunurilor care fac 
obiectul contractului se realizează în baza unui Regulament elaborat, în condițiile legii, de către Consiliul de 
Administrație al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., care va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Săcele” și,  pe cale de 
consecință, eliminarea art. 9 din contractul mai sus menționat  şi care a fost adoptat cu   17 voturi pentru, 2 abțineri și 
amendamentul propus  în sensul modificării art. 6, lit. h), după cum urmează : „(administratorul) trebuie  sa achite 
utilitățile aferente spațiilor utilizate, proprietarului cu cel putin 10 zile înainte de scandență” şi care a fost adoptat cu   17 
voturi pentru, 2 abțineri ; 

Văzând prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Constituția României, ale art. 119, ale art. 123 din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale  art. 3 
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările 
ulterioare; ale art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; ale  O.U.G. nr. 109/30.11.2011 
privind guvernanta corporativ a întreprinderilor publice și ale H.C.L. nr. 116 din 22.12.2004 privind darea în 
administrare către R.A.G.C.P.S. Săcele a Căminului Internat din cadrul Grupului Școlar Industrial Victor Jinga situat în 
Muncipiul Săcele Aleea Episcop Popeea nr. 20; 
             În temeiul art. 43 şi art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  art. 
36, alin. (1), alin. (2) lit. a), c) coroborat cu  alin. (3) lit c); alin.(5) lit. a); alin. 6 lit.a) pct. 17, art. 45 alin. (3) art. 61 alin. 
(2); art.115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art. 1. Se aprobă Contractul de administrare asupra imobilului - Cămin Internat din cadrul Grupului Școlar 
Industrial Victor Jinga, situat în Muncipiul Săcele. str.  Aleea Episcop Popeea nr. 20, conform Anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2 Se mandateaza Primarul Muncipiului Săcele pentru a semna contractul prevazut la art. 1. 
           Art. 3. Primarul Municipiului Săcele şi R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16  voturi pentru,   - împotrivă, 3  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 

mailto:prim%C4%83ria@municipiulsacele.ro


 
 
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. R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. 



                                                                                                    ANEXĂ LA H.C.L.. 11/28.01.2016 
CONTRACT  DE  ADMINISTRARE 

 
Capitolul I. Partile contractante 

 
 
 Art. 1. MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Săcele, str. P-ţa Libertăţii, nr. 17, 
telefon/fax 0268/273091, cont IBAN RO92TREZ13624670259XXXXX, deschis la 
Trezoreria Mun. Sacele, reprezentat prin Primar Ec. RADU FLOREA NISTOR, în calitate 
de  Proprietar,  pe de o parte  
şi  

  REGIA  AUTONOMA  DE  GOSPODARIRE  COMUNALA  PRESTARI  
SERVICII SACELE   cu  sediul  în  Sacele, Str. George  Moroianu Nr. 111 jud.  Brasov tel. 
0748 196253, număr  de  înmatriculare la Registrul Comertului J08/43/1991, CUI RO 
1129209, avand cont nr. RO65TREZ1315070XXX01007 deschis la Trez Mun. Brasov, 
reprezentata de GUBERNAT IOAN, avand functia de director, in calitate de Administrator 
pe de altă parte, 
 

Capitolul II.  Temeiul legal al contractului 

 Art. 2.  Prezentul contract se fundamenteaza in principal pe umatoarele: 
- Art . 136 alin (1), (2) si (4) din Constitutia Romaniei; 
- Art. 119, srt 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 867-870 din Legea nr. 287/2009-prvind Codul Civil, republicata; 
- O.U.G. 109/30.11.2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 
- H.C.L. 116/22.12.2004 privind darea in administrare catre R.A.G.C.P.S.- Sacele a 

Caminului Internat din cadrul Grupului Scolar Industrial Victor Jinga situat in 
Muncipiul Sacele Aleea Episcop Popeea nr. 20 

 
 Capitolul III. Obiectul contractului  

 Art. 3.  Exercitarea dreptului de administrare asupra imobilului - Camin Internat din 
cadrul Grupului Scolar Industrial Victor Jinga situat in Municipiul Sacele Aleea Episcop 
Popeea nr. 20 –conform H.C.L. nr. 116/22.12.2004 privind darea in administrare catre 
R.A.G.C.P.S.- Sacele a Caminului Internat din cadrul Grupului Scolar Industrial Victor Jinga 
situat in Muncipiul Sacele Aleea Episcop Popeea nr. 20. 

 
Capitolul IV. Durata contractului 

 
 Art. 4. Dreptul de administrare se transmite pe perioada de 1 an, cu posibilitatea de 
prelungirii prin act aditional.  

 
Capitolul V. Drepturile si obligatiile partilor 

 
 Art. 5.  Proprietarul: 

a) Sa verifice daca folosinta si destinatia imobilelor este facuta in conformitate cu 
prevederile contractului de administrare; 



b) Sa transmita lunar administratorului sumele aferente facturilor de utilitati; 
c) Sa urmareasca modul in care administratorul isi indeplineste obligatiile stabilite 

prin contract; 
d) Sa revoce dreptul de administrare, in conformitate cu dispozitiile art.  869 din 

Legea nr. 287/2009 privin Codul Civil, republicata; 
e) Sa controleze periodic modul cum este folosit si intretinut imobilul, cu respectarea 

destinatiei stabilite; 
f) Sa predea imobilul liber de sarcini; 
g) Sa preia imobilul liber de sarcini la incetarea in orice mod a contractului de 

administrare. 
 

 Art. 6.  Administratorul : 
a) Sa administreze si sa conserve bunurile administrate ca un bun proprietar; 
b) Sa i se asigure de catre proprietar folosinta imobilelor pe toata durata contractului 

de administrare; 
c) Sa exploateze in mod direct bunurile incredintate in conditiile legii si ale 

prezentului contract fara a a duce prejudicii proprietarului; 
d) Sa foloseasca bunurile imobile si investiile in curs de derulare care fac obiectul 

contractului, cu respectarea destinatiei acestora si a legislatiei in vigoare; 
e) Sa mentina destinatia bunurilor conform specificului acestora; 
f) Sa stabileasca pretul pentru utilizarea spatiilor din imobilul ce fac obiectul 

prezentului contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
g) Sa incaseze chiria pentru luna in curs si sa vireze sumele incasate din inchirieri 

pana in ultima zi a lunii la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei 
Municipiului Sacele; 

h) Sa achite utilitatile aferente spatiilor utilizate, proprietarului cu cel putin 10 zile 
inainte de scandenta; 

i) Sa efectueze lucrari de amenajare, intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor 
de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, daca este cazul precum si sa 
repare sau sa inlocuiasca la timp elementele de constructii si instalatii deteriorate, 
astfel incat sa nu aduca prejudicii proprietarului; 

j) Sa intretina bunurile ca un bun proprietar si sa obtina toate autorizatiile si/sau 
avizele prevazute de lege in vederea bunei functionari, sa pastreze in bune conditii 
bunurile incredintate, precum si accesorile acestora, sa nu le degradeze/deterioreze, 
pe toata durata administrarii; 

k) Sa asigure pe cheltuiala sa, in conditiile legii si in limita fondurilor aprobate prin 
bugetul anual, bunurile incredintate spre administrare, la o societate de asigurari, 
suportand cheltuielile aferente; 

l) Sa asigure paza bunurilor imobile incredintate; 
m) In exercitarea dreptului de administrare sa urmareasca aplicarea intocmai a 

prevederilor legislatiei generale si speciale incidente; 
n) Sa foloseasca, sa posede si sa dispuna de bunurile transmise in administrare, in 

conditiile legii si ale prezentului contract; 
o) Sa nu constituie garantii asupra imobilelor transmise in administrare prin gajare, 

ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip de conventie; 
p) Sa nu dezmembreze imobilele fara aprobarea proprietarului sau sa instituie sarcini 

asupra acestuia; 
q) Sa nu cesioneze contractul unei terte persoane; 
r) Sa permita accesul proprietarului in incinta imobilelor incredintate pentru a 

controla starea acestora; 



s) Sa restuie bunurile incredintate in aceeasi stare in care le-a primit, la incetarea din 
orice cauza a contractului de administrare; 

t) Sa prevada si sa urmareasca in contractele de inchiriere/concesiune clauzele 
referitoare la plata impozitelor pe cladirile folosite pentru activitatile economice, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

u) Sa incaseze sumele provenite din contractele de inchiriere, 50% revenind 
RAGCPS Sacele iar 50% Municipiului Sacele; 

v) Sa indeplineasca, in masura in care ii sunt incredintate, toate formele si 
formalitatile necesare in vederea inchirierii/concesiunii imobilelor aflate in 
administrarea sa; 

 Art. 7.  In cazul efectuarii de reparatii capitale sau curente la imobilele ce fac obiectul 
prezentului contract, titularul dreptului de administrare se obliga sa notifice proprietarul in 
legatura cu lucrarile ce urmeaza sa fie realizate. Proprietarul poate desemna un specialist 
pentru verificarea devizelor de lucrari, urmand a-si exprima acordul sau refuzul cu privire la 
realizarea acestora. 
 
 

Capitolul VI. Clauze speciale 

 Art. 8. Închirierea și/sau concesionarea în tot sau în parte a bunurilor care fac obiectul 
contractului se realizează în baza unui Regulament elaborat, în condițiile legii, de către Consiliul de 
Administrație al R.A.G.C.P.S. Săcele R.A., care va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului 
Săcele. 

  
 
 

Capitolul VII. Incetarea administrarii 
 
 Art. 9. Contractul de administrare inceteaza prin:  

a) Revocare; dreptul de administrare poate fi revocat in conditiile legii, conform art. 
869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata. 

b) In cazul desfiintarii/reorganizarii institutiei publice/regiei autonome sau dupa caz, 
a schimbarii titularului dreptului de proprietate publica. 

 
 
 
 
 

Capitolul VIII. Raspunderea partilor 

 Art. 10. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in 
prezentul, atrage raspunderea partii aflate in culpa, in conditiile legii. 
 Art. 11. Titularul dreptului de administrare raspunde fata de proprietar de eventualele 
daune produse prin nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, din incalcarea actelor 
normative/administrative  generale si speciale in materie. 



 
Capitolul IX. Litigii 

 
 Art. 12. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila 
sau, dupa caz de catre instantele judecatoresti competente. 
 Art. 13.  In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta, titularul dreptului 
de administrare va sta in nume propriu. Administratorul va arata instantei ca Municipiul 
Sacele este titularul dreptului de proprietate, iar bunurile se afla in domeniul public al 
Municipiului Sacele. 
 

Capitolul X. Dispozitii finale 
 

 Art. 14.  Modificarea si/ sau completarea prezentului contract se efectueaza prin act 
aditional incheiat in conditiile legii. 
 Art. 15. Anexele si actele aditionale fac parte integranta din contract. 
 Art. 16. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale,cate unul pentru 
fiecare parte. 
 Art. 17. Prevederile prezentului contract se completeaza de drept cu prevederile 
legislative generale si speciale in materie. 
 Art. 18. Prezentul contract a fost incheiat azi………….  . 
 

PROPRIETAR ,  ADMINISTATOR, 
    Mun. Sacele                                   R.A.G.C.P.S- Sacele 
      Primar                                                          Director 
  

 
 Sef Serviciu 
Financiar Contabilitate  Salarizare   Contabil sef 
 Buget Ordonațare C.F.P.     

 
  AVIZAT                                                                         Jurist 
BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV    
Întocmit 
 
 
 
 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            PRIMAR 
 CONSILER LOCAL,       Ec.NISTOR  RADU FLOREA 
    NISTOR HORIA 
 
 
 
 
 
Întocmit 
C.J. ȘOANA RAREȘ NICOLAE 
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