
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.104 

din data de 23.12.2019 
privind mandatarea primarului comunei Şimand cu privire la efectuarea 

demersurilor legale referitoare la posibilitatea preluării, de la Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Arad, a construcţiei începute pe terenul aparţinând Primăriei 

comunei Şimand, identificat prin CF nr.300999,  pentru realizarea obiectivului ,, 

Grădiniţă cu program prelungit” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
23.12.2019 
 Având în vedere: 
- referatul întocmit de către d-nul consilier local Bogdan Petru; 
- raportul de specialitate al d – nei secretar general Brîndaş Lavinia; 
- prevederile art. 129, alin. (7) , lit.a) din O.U.G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ 
care prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia; 

- votul ,,pentru” a 10 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri, 

 

În temeiul prevederilor  art.139, alin ( 1 ) O.U.G nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

      H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se mandatează Primarul comunei Şimand, să efectueze toate demersurile legale 
privind posibilitatea preluării, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, a construcţiei 
începute pe terenul aparţinând Primăriei comunei Şimand, identificat prin C.F nr.300999,  
pentru realizarea obiectivului ,, Grădiniţă cu program prelungit”. 
Art. 2. -  Scopul preluării este acela de continuare, în condiţii legale, a tuturor lucărilor 
necesare finalizării obiectivului. 
Art. 3. -  Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 de mai sus, se va face numai în condiţiile 
în care asupra construcţiei începute, nu grevează nici o sarcină sau cheltuială provenită din 
anii anteriori, confirmată în scris, de către ISJ Arad. 
Art. 4. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad – Serviciul Juridic și contencios administrativ; 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

       Bogdan Petru                       Secretar general  
 Brîndaş Lavinia 
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