
ROMÂNIA  

JUDETUL NEAMT  

COMUNA SĂBĂOANI  

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 140 din 12.11.2022 

Privind completarea prevederilor HCL nr. 47 din 31.05.2022 

pentru aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor disponibile 

excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani 

 

Consiliul local Săbăoani, judeţul Neamţ;  

Având în vedere :  

- referatul de aprobare al iniţiatorului nr. 14296/ 11.11.2022 privind completarea 

prevederilor art. 6, lit. a, din Anexa ce face parte integrantă la HCL nr. 47 din 31.05.2022, 

pentru aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor disponibile 

excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani  

- referatul de specialitate nr.14314/11.11.2022 întocmit de Biroul Financiar 

contabilitate privind completarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 

disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei 

Săbăoani"; 

- prevederile Legii nr. 1 /2011, Legea educaţiei naţionale. 

Văzând adresa nr. 7557 din 31.10.2022 primită de la Liceul Teoretic "Vasile 

Alecsandri" Săbăoani.  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. "d" şi alin. (7), lit. "n" şi art. 196, alin. (1 ), lit. "a" din  

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se completează prevederile art. 6, lit. a, din Anexa ce face parte integrantă la 

HCL nr. 47 din 31.05.2022, privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor 

şi a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Comunei Săbăoani, astfel: "Abonamentul constă în închirierea sălii de sport sau a terenului 

de sport de 3 ori/ săptămână, câte 2 ore, iar preţul plătit va fi de 1000 lei pe lună sau inchirierea 

sălii de sport sau a terenului de sport de 2 ori/ săptămână, câte 2 ore, iar preţul plătit va fi de 

600 lei pe lună".  

Art. 2 Secretarul general al comunei, Compartimentul financiar contabilitate, vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 

                                                                                                                     Inițiator, 

                                                                                                                     Primar, 

                                                                                                                       Florin Vîrgă 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

   Secretar general 

     Robu Maricica 


