ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 79/2015
privind aprobareaăRegulamentulăcadruădeăînchiriereăaăspa iilorădisponibileăexcedentareă
dinăunitateaădeăînv

mântădeăstatădeăpeărazaăteritorial-administrativ ă
al comunei Ozun

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăextraordinar ădinădataădeă29ăseptembrieă2015,ă
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Comisiei de specialitate, raportul
deăspecialitateăalăCompartimentuluiădeăspecialitateăşiăavizulăSecretarei comunei,
în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare, coroborat cu art.112 din Legea nr. 1/2011 educatiei
nationale,ăcuămodific rileăşi complet rileăulterioare,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), ale art. 45 şiăart.ă115ăalin.ă(1)ălit.ă„b” din Legea
nr.ă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,ă

HOT R ŞTE
Art.1 – Aprob ă Regulamentulă cadruă deă închiriereă aă spa iiloră disponibileă excedentareă
din unitateaădeăînv

mântădeăstatădeăpeărazaăteritorial-administrativ ăăalăcomuneiăOzun, anexat

prezenteiăhot râri,ădinăcareăfaceăparteăintegrant .ă
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul financiar
contabil,ăachizițiiăpublice,ăimpoziteă iătaxeălocaleădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăOzună iă coalaă
Gimnazial ăTatrangiăSandorăOzun.
Ozun, la 29 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Molnár Éva

Difuzare:







1 ex. ȘcoalaăGimnazial ăTatrangiăSandor
1 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. afisare

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

CONSILIUL LOCAL AL

Anexa la HCL nr. 79 /2015

COMUNEI OZUN

REGULAMENTULăCADRUăDEăÎNCHIRIEREăAăSPA IILOR
disponibile excedentare din unitatea deăînv mântădeăstatădeă
pe raza teritorial-administrativ ăalăcomuneiăOzun
CAP.I Cadrul general de aplicabilitate:
PrezentulăRegulamentăvaărespectaăurm toareleăprincipii:
I.1. Autoritateaă administra ieiă publiceă localeă areă dreptulă şiă capacitateaă efectiv ă aă autorit iloră
administra ieiă publiceă localeă deă aă solu ionaă şiă deă aă gestiona,ă înă numeleă şiă înă interesulă colectivit iloră
localeăpeăcareăleăreprezint ,ătreburileăpublice,ăînăcondi iileălegiiănr.ă215/2001,ăactualizat ăşiărepublicat ,ă
cu complet rileăşiămodific rileăulterioare,ăprivindăadministra iaăpublic ălocal .
I.2. Unit ileă deă înv mântă deă stată potă de ineă înă administrareă bunuriă proprietateă public .
I.3. Închirierea bunurilor proprietate publica al comunei Ozun se aproba prin hotarare a
consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea
bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia,ăînăcondi iileăprezentuluiăRegulament.
I.4. Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica,
romana sau straina, de catre titularul dreptului de administrare.
I.5. Închirierea bunurilor proprietate publica al comunei Ozun se face prin licitatie publica, in
conditiile legii.
I.6. Sumele încasate din închirieri se fac venităalăunit ilorădeăînv mântăînăpropor ieădeă50șăşiă
ală bugetuluiă locală înă propor ieă deă 50ș.ă Acesteaă dină urm ,ă voră fiă utilizateă exclusivă pentruă finan areaă
înv mântului.
I.7. Titularulădreptuluiă deăadministrareăpoateăfolosiă şiă dispuneădeăbunulădată înă administrare în
condi iileăstabiliteădeălegeăşi de actul de constituire.
I.8.ăOriceăînchiriereăaăspa iilorădisponibileăexcedentareădinăunit ileădeăînv mântădeăstatădeăpe
raza administrativ-teritorial ă ală comuneiă Ozun f r ă îndeplinireaă reglement riloră prezentului
Regulamentăesteăinterzis .
CAP.II. PROCEDURA DE ÎNCHIRIERE
II.1. Dispozi iiăgeneraleăaplicabileăprocedurilorădeăînchiriere:
II.1.1 Înăaccep iuneaăprezentuluiăRegulament,ăprinăspa iiădisponibileăexcedentareăaleăunit iiăde
înv mântădeăstatăseăîn elege:ăcl diriăsauăp r iăaleăacestora,ăs liădeăclas ,ăateliere,ălaboratoare, inclusiv
dot rileă aferente,ă construc iileă demontabileă (garaje,ă tonete),ă s liă deă sport,ă terenuriă deă sportă şiă alteă
suprafe eădeăteren,ăcareăînăanumiteăperioadeădinătimpulăunuiăan,ăuneiăs pt mâniăsauăluniănuăsuntăfolositeă
în procesul instructiv-educativ, etc.
II.1.2 Laă sfârşitulă fiec ruiă ană şcolar,ă Consiliul deă administra ieă ală unit iiă deă înv mântă va
inventariaăspa iileăexcedentareăşi/sauăpretabileăînchirieriiăurmândăaătransmiteăatât InspectoratuluiăŞcolară
Jude eanăCovasna,ăcâtăşiăConsiliuluiălocal al comunei Ozun oăsitua ieăînăacestăsens.

II.1.3 Ulterior,ăînăbazaăprezentuluiăRegulamentăvorăprocedaălaăscoatereaălaălicita ieăaăacestora.
Închiriereaă seă poateă faceă numaiă înă scopulă desf şur riiă unoră activit iă aprobateă deă c treă
InspectoratulăŞcolarăJude eanăCovasna,ăcareăîndeplinescăcumulativăurm toareleăcondi ii:
a)ăofer ăşiăserviciiăceăr spundănemijlocităintereselorăelevilorăşiăcadrelorădidactice;
b)ăsuntăaduc toareădeăvenituri;
c) prin tipulă activit iloră desf şurateă înă acesteaă nuă împiedic ă şiă nuă contravină obiectiveloră
procesului instructiv-educativăşiăbunelorămoravuri,ănuăpromoveaz ăideiăantisociale;
d)ăprinătipulăactivit ilorădesf şurateăînăacesteaănuădauneaz ăs n t iiăşiăsecurit ii elevilor sau
cadrelor didactice;
e)ăprinătipulăactivit ilorădesf şurateăînăacesteaănuăservescăunorăintereseăpoliticeădeăpartid;
f)ă înă cazulă înă careă seă comercializeaz ă produseă alimentare,ă acesteaă voră respectaă principiileă şiă
dispozi iileălegaleăprivindăalimenta iaăs n toas .
II.1.4 Proceduraădeăînchiriereăesteădemarat ăşiăorganizat ădeăc treăunit ileădeăînv

mântăprină

Consiliileă deă Administra ieă aleă acestora,ă înă bazaă prezentuluiă Regulament, pentru fiecare închiriere al
c reiă valoareă esteă maiă mareă decâtă dou ă miiă lei/an. Laă închirierileă cuă valoareă maiă mic ,ă seă accept ă
negociereaă direct ,ă înă vedereaă organiz riiă acesteiaă seă mandateaz ă directorulă unit țiiă deă înv ț mânt,
respectivă i cu semnarea contractelor de închiriere.
II.1.5 Dup ă încheiereaă contractelor,ă se va transmite lunar Prim rieiă comuneiă Ozun situa iaă
privindăcontracteleădeăînchiriereăavândăcaăobiectăspa iileăînchiriate.
II.1.6 Locatariiăauăobliga iaădeăaăseăconformaătuturorăsarcinilorăînămaterieăfiscal ă(deădeclarare,ă
deăplat ).
II.1.7 Înă vedereaă ob inerii acordului Consiliului local al comunei Ozun,ă unit ileă şcolareă voră
depuneăurm toareleădocumente:
a)ăhot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieăalăunit iiăşcolareăcuămen iuneaăexpres ăc ăactivitateaă
ceăurmeaz ăaăfiădesf şurat ăîntruneşteăcondi iileăprezentateălaăpunctulă2,ărespectivămen iuneaăc ăaceastaă
nuăafecteaz ăprogramulădeăînv mântăalăunit iiăşcolare.
b)ămemoriuăprivindăutilitateaăactivit ii.
II.1.8 Contracteleă deă închiriereă seă încheieă întreă unit ileă şcolareă şiă persoanaă careă aă fostă
desemnat ăcâştig toareăînăurmaăorganiz riiălicita iei,ăşiăvorăfiăavizateădeăc treăprimarul comunei Ozun.
II.1.9 Locatariiă suntă obliga iă laă plataă utilit iloră consumate,ă ceă seă voră stabiliă deă c treă unitatea
şcolar .
II.1.10 Valoareaăminim ăofertat ăînălicita ieă va fi aprobat ălaăurm toareaă edinț ăaăConsiliuluiă
LocalăOzun,ălaăpropunereaăunit țiiă colare.
II.1.11 Restric iiăaplicabile:
a) Nu pot face obiectul închirierii s lile deăclas ăşiăcabinetele unit iialăc rorăprocesăinstructiveducativ este organizat în dou ăsauăpesteădou ăschimburi,ăs lile deăclas ătemporarădisponibileăcareăsuntă
solicitateă deă c treă alteă unit iă deă înv mântă pentruă desf şurarea procesului instructiv-educativ,
atelierele,ă cabineteleă şiă laboratoarele,ă s lileă deă sportă şiă terenurileă sportive,ă precum şiă bazaă material ă
aferent ăacestora,ăînăcareăseădesf şoar ăactivitateaădidactic ăînăinteriorulăprogramuluiăpropriuăalăunit ii
deăînv

mânt.
b) esteăinterzis ăreamenajareaăspa iilorăînăvedereaăînchirieriiădac ,ăprinămodific rileăefectuateăseă
obtureaz ăc ileădeăaccesăşiădefluire.

c) esteăinterzis ăsubînchiriereaăsauăcedareaădeăc treăchiriaşiăaăspa iilorăsauămijloacelorăînchiriateă
deălaăunit ileădeăînv mânt.
II.2. Proceduraă aplicabil ă înă cazulă înă careă închiriereaă vizeaz ă spa iiă disponibileă excedentareă
pentruă aă faceă obiectulă închirieriiă pentruă perioadeă deă timpă frac ionată înă interiorulă uneiă
zile/s pt mâni/luni
II.2.1. Pentru aceste cazuri, Consiliul local al comunei Ozun mandateaz ă Consiliul de
administra ieă ale unit ii deă înv mântă deă stată s ă organizeze direct licita ii, nefiind necesar acordul
Consiliului local al comunei Ozun.
II.2.2.ăPerioadaădeăînchiriereănuăvaăfiămaiămareădeă1ăanădeălaădataăhot râriiăadjudec riiălicita iei,ă
cuăposibilitateaăprelungiriiăacesteiaăcuăoăperioad ăegal ăcuăperioadaăini ial ,ăoăsingur ădat ,ăcuăacordulă
prealabilăalăConsiliuluiădeăadministra ieăaăunit iiădeăînv mânt.
II.2.3. Închiriereaăs lii de sport nu esteăposibil .
II.3. Proceduraăaplicabil ăînăcazulăînăcareăînchiriereaăvizeaz ăspa iiădisponibileăexcedentare,ăşiă
care nuăsuntăafectateădeăprocesulădeăînv mântă(loca iuneăf r ătimpiăfrac iona i)
II.3.1. Înă acesteă cazuriă esteă necesară acordulă prealabilă ală Inspectoratuluiă Şcolar,ă precumă şiă
acordul prealabil al Consiliului local al comunei Ozun.
II.3.2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o
perioad ăegal ăcuăperioadaăini ial ,ăoăsingur ădat ,ăcuăacordulăprealabilăalăConsiliuluiădeăadministra ieăaă
unit iiădeăînv mânt.
II.3.3. Înă cazulă spa iiloră înă careă seă impună efectuareaă deă lucr riă deă modernizare,ă consolidare,ă
reabilitare,ăiarăchiriaşulăîşiăasum ăefectuareaăacestoraăf r ădeducereădinăchirieăşiăcareădevinăproprietatea
comunei Ozun înă temeiulă accesiuniiă imobiliare,ă perioadaă deă închiriereă poateă fiă pân ă laă 4ă aniă cuă
posibilitate de prelungire cu acordul prealabil al Inspectoratuluiă Şcolară Jude eană Covasna şiă ală
Consiliului local al comunei Ozun.
II.3.4. Pentru efectuareaălucr rilorădeămodernizare,ăconsolidare,ăreabilitareăesteănecesarăacordul
Consiliului local al comunei Ozun,ăcareăvaăfiăsolicitatădeăc treăchiriaşăînăbazaăuneiăcereriăprinăcareăvaă
indicaătipulălucr riiăşiăestimareaăcontravaloriiăacesteia.ăLaăcerereăseăvaăanexaăunăCertificatădeăurbanismă
informativ. Totă plusulă deă valoareă careă rezult ă dină lucr rileă efectuateă înă spa iulă închiriată revineă
proprietarului.
******

