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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA NR. 44 
 

privind aprobarea regimului juridic al obiectivului de investiție „Reabilitare Școală Gimnazială 
Cămărzana corp 1 și Gradiniță, comuna Cămărzana, județul Satu Mare” 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre  
- Expunerea de motive a primarului; 
- Raportul de specialitate 
- In temeiul prevederilor: 

 Art. 120 si Art.121 alin. (1) alin. (2) din Constituția României republicată; 
 Art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.. 199/1997; 
 Art. 7 alin.(2) si Art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare, la contracte sau convenții  
 Art.. 20 și Art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 Art.. 36 alin. (2) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Anexa nr.1 la prezenta hotarare, 

În temeiul Art. 45 alin. (1) și Art. 115 alin. (1) lit. b) alin.(5), alin.(6), alin.(7), art.117 alin. (1) 
lit.a), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și  
completările ulterioare, 
         Avand în vedere OUG 28/2013, completată prin Ordinul 1851/2013 - Norme 
metodologice de aplicare, consolidat prin Ordinul 947/2015 cât și adresa MDRAPFE nr. 
89737/19.07.2017; 
        Ținând cont de prevederile Art. 4 din OMDRAP nr. 1851 /2013, republicat cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă. regimul juridic al terenului pe care se va realiza  investiția „Reabilitare 
Școală Gimnazială Cămărzana corp 1 și Gradiniță, comuna Cămărzana, județul Satu 
Mare”, respectiv al cladirilor școlii și grădiniței care fac obiectul aceleiași investiții, în 
vederea finanțării prin MDRAPFE - Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), 
Subprogramul ”Modernizarea satului românesc” potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă 
din prezenta hotărâre, anexă aprobată prin HCL nr. 5/19.03.2001. reprezentând 
”Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Cămărzana – Secțiune 
I: Bunuri imobile”. 
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Art. 2. Obiect 1 – Școala Gimnazială Cămărzana corp nr. 1 și teren aferent, se află în 
administrarea UAT Comuna Cămărzana, jud. Satu Mare figurând la poziția 4 din 
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cămărzana, având 
codul de clasificare 1.6.2. și poate fi finanțat  prin MDRAPFE prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), Subprogramul ”Modernizarea satului românesc”. 

Art. 3. Obiect 2 – Grădinița Cămărzana - Clădirea nr. 3, se află în administrarea UAT Comuna 
Cămărzana, jud. Satu Mare figurând la poziția 6 din Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al Comunei Cămărzana și poate fi finanțat  prin MDRAPFE prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), Subprogramul ”Modernizarea 
satului românesc”. 

Art. 4. Se aprobă Anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotarâre reprezentând pozițiile 4 
și 6 din Anexa la HCL nr. 5/19.03.2001. 

Art. 5. Se împuternicește domnul Ionici Florin-Dumitru, în calitate de primar al comunei 
Cămărzana,  pentru ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, Primarului și 
Contabilului Primăriei Comunei Cămărzana, Ministerului Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene și cetăţenilor comunei Cămărzana, 
precum și altor instituții îndreptățite, prin afişaj și publicare pe pagina de internet. 

 
 

Cămărzana la: 07.11.2017 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 7 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 1 

 

 


