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H O T Ă R Â R E 
Nr.44 din 25.05.2021 

Privind revocarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 36 din 22.04.2021 privind prelungirea 

contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire  Grădiniță Adjudeni”, aparţinând 

domeniului public  al Comunei  Tămăşeni 

 

 

   Consiliul Local al comunei Tămășeni,întrunit în ședință în data de 25.05.2021, 

   Având în vedere: 

-adresa înaintată de Institutia Prefectului-Judetul Neamt nr.5775/10.05.2021 înregistrată la 

Primaria comunei Tămășeni sub nr.3957/13.05.2020; 

-prevederile art. 129, alin 6, lit. b) coroborat cu cele ale art.332-348 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

-prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale și ale Ordinului nr.  5819/2016, 

privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 

materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 

necesare acordării acestuia 

-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  Luând act de : 

-referatul   de aprobare prezentat de către domnul primar Lucaci Șefan, în calitatea sa de 

initiator; 

-referatul compartimentului de specialitate nr.4118/18.05.2021.; 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

   În temeiul dispoziţiilor art.139 și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii de Consiliul Local. nr.36 din 22.04.2021 privind prelungirea 

contractului de închiriere pentru imobilul „Clădire  Grădiniță Adjudeni”, aparţinând domeniului 

public  al Comunei  Tămăşeni 

Art.2.(1)Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al 

com.Tămășeni.  

(2) Secretarul general al comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                      

ȘTEFAN   ANTONICĂ                                 Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 


