
ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  

cu Asociația ”Orizonturi noi” a părinților elevilor de la Școala Raciu 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 

Întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2011, 

Având în vedere: 

 cererea nr. 885/14.03.2011 depusă de membrii Asociației ”Orizonturi noi” a părinților elevilor 

de la Școala Raciu prin care solicită încheierea unui contract de comodat având ca obiect 

acordarea fără plată a unui spațiu din cadrul Școlii Raciu, acolo unde se va stabili sediul 

asociației; 

 Raportul secretarului comunei Raciu însoțit de avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Raciu;  

 acordul d-lui prof. Isari Ionuț, directorul Școlii cu clasele I – VIII Raciu; 

 art. 49, alin. 1, lit. a din OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații (modificată și actualizată); 

 art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. art. 45, alin. 3 și art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 

Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Asociația ”Orizonturi noi” a părinților elevilor de la 

Școala cu clasele I – VIII Raciu, având ca obiect acordarea fără plată a unui spațiu în incinta respectivei 

unități de învățământ, acolo unde se va stabili sediul asociației. 

Art. 2 

Se împuternicește dl. Grădinaru Vasile – primar al comunei Raciu pentru a semna contractul de 

comodat cu Asociația ”Orizonturi noi” Raciu, după înscrierea acesteia în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor, în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Art. 3 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Raciu iar pentru 

aducerea acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se însărcinează secretarul comunei 

Raciu. 

 

 

     Președinte de ședință,       Secretar comuna Raciu, 

consilier local Badea Constantin            jr. Zaharia Alin 
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