
 
                                                                                                               
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 57 
Privitor la:  "Aprobarea metodologiei privind închirierea bunurilor aparţinând unităţilor 

de învăţământ preuniversiatr de stat şi  confirmarea contractului de închiriere spaţiu 
Liceul Tehnologic "Justinian Marina" 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară 

din 31.07.2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n 
func\ie,absent motivat fiind dl consilier Tra]c` Flavius Iulian. 

{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, 
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dl 
P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu  

Având în vedere solicitarea Liceului Tehnologic "Justinian Marina", înregistrată sub 
nr. 7733/23.07.2015, privind aprobarea contractului de închiriere nr.821/2014; 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.07.2011 privind preluarea în 
domeniul public/privat al oraşului Băile Olăneşti şi în administrarea Consiliului Local al 
oraşului Băile Olăneşti a bunurilor-terenuri şi clădiri ale unităţilor de învăţământ de stat de 
pe raza oraşului Băile Olăneşti;  

Luând în considerare acordul de colaborare privind efectuarea pregătirii participanţilor 
la cursurile "Îngrijitor bolnavi la domiciliu" şi "Competenţe Sociale şi Civice"; 

{n baza expunerii de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre 

{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului 
Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti,  precum ]i a avizului de legalitate dat de secretarul 
ora]ului asupra proiectului de hot`r@re; 

Potrivit prevederilor art.20, raportat la art.112 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Respect@nd prevederile art.36 alin.2 lit."c" şi "d", coroborat cu prevederile alin. 5 litera 
"a" şi alin.6 litera "a" punctul 1, raportate la art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 
privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 
precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`, adopt` urm`toarea 

Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 12. 

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia 
publică locală, adoptă următoarea: 

 
H O T Ă R ^R E : 

 
 Art.1 – Se aprobă Metodologia privind închirierea bunurilor aparţinând unităţilor de 
învăţământ destinate învăţământului preuniversitar de stat, aflate în patrimoniul Oraşului 
Băile Olăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Olăneşti, conform 
anexei nr.1 la prezenta. 
 Art.2 – Se confirmă contractul de închiriere nr.821/2014 încheiat între Liceul 
Tehnologic "Justinian Marina" şi Asociaţia pentru Promovare Incluzivă Integrat, pentru 
închirierea unui spaţiu situat în cadrul liceului, pentru a fi folosit drept sală de curs în cadrul 
proiectului "Sprijin pentru persoanele dependente", care constituie anexa nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
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 Art.3 – Sumele încasate din închiriere vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei 
materiale a liceului. 
 Art.4 – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire Directorul Liceului Tehnologic 
"Justinaina Marina".  
Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei ,Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
Compartimentulor de specialitate,  Liceului Tehnologic "Justinian Marina". 
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