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                                                                           HOTĂRÂRE 
                 Nr. 136 din 16.12.2022 

Privind    completarea  prevederilor  HCL  nr. 47 din 31.05.2022, 
pentru aprobarea  Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor și a spațiilor disponibile 
excedentare  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani 

 
Consiliul local Săbăoani, județul Neamț;  
Având în vedere :  
 - referatul de aprobare al inițiatorului nr. 15379/09.12.2022 privind aprobarea  completării 

prevederilor  art. 6, lit. a, și art. 11.1   din Anexa ce face parte integrantă  la HCL nr. 47 din 31.05.2022,  pentru 
aprobarea  Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor și a spațiilor disponibile excedentare din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani. 

- referatul de specialitate nr. 15380/09.12.2022, întocmit de Biroul Financiar contabilitate privind 
privind completarea  Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor și a spațiilor disponibile excedentare 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani; 

 - prevederile Legii nr. 1/2011, Legea educației naționale. 
Văzând adresa nr 7557 din 31.10.2022 primită de la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani. 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”d” și  alin. (7), lit. ”n” și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
                                                                   H O T Ă R Ă Ș T E : 

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 și a spațiilor disponibile 
excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Săbăoani, astfel, prin 
Abonament se ințelege; 

- închirierea sălii de sport sau a terenului de sport  de 3 ori/ săptămână,  câte 2 ore, iar  prețul plătit va 
fi de 1000 lei pe lună; 

- inchirierea sălii de sport sau a terenului de sport  de 2 ori/ săptămână,  câte 2 ore, iar  prețul plătit va 
fi de 600 lei pe lună; 

- inchirierea sălii de sport sau a terenului de sport  de 2 ori/ săptămână,  câte 3 ore, iar  prețul plătit va 
fi de 1000 lei pe lună. 

Art. 2. Se modifică art. 11.1 din Anexa la HCL nr. 47 din 31.05.2022, după cum urmează: ”Cluburile  
și asociațiile sportive care  lucrează  cu copii și tinerii de  pe raza comunei  Săbăoani, vor achita 75% din 
tarifele menționate mai sus. 

Art. 3. Abonamentele se vor acorda cluburilor și asociațiilor care lucrează cu tinerii și copiii până la 
vârsta de 20 de ani. Sumele sunt cele prevăzute în art. 2 al prezentei hotărâri. 

Art. 4. Terenul și sala de sport vor fi folosite  cu titlu gratuit pe durata concursurilor și a olimpiadelor 
școlare înscrise  în calendarul de competiții a Ministerului Educației Naționale. 

Art. 5. Secretarul general al comunei, Compartimentul financiar contabilitate, vor duce  la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

        Contrasemnează,           Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,                CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA                     ANTOCI IOSIF  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi  ”pentru”, 0 ”impotrivă” 0 ”abțineri” fiind prezenți  17 
consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 



 
 

  

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR….../2022 
Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …./…../2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 


