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به منظور تحویل زمین پروژه  ..................................................................................................................با پالک ثبتی ..................................
به نشانی  ...............................................................................................و به شماره قرارداد  ..................................مورخه ..........................
که از محل  ................................به شماره طرح  ................................تأمین اعتبار گردیده است کمیسیونی مرکب از امضاء کنندگان ذیل در
تاریخ  ..............................در محل اجرای پروژه جهت تحویل زمین به نماینده اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی
تشکیل گردید .نماینده آموزش و پرورش  .......................................موارد مشروحه ذیل را تأیید می نماید.
.1

نسبت به اخذ استعالم از مراجع ذیربط و دستگاه های اجرایی ذیصالح اقدام گردیده و پاسخ استعالم ها و متن مجوز صادره صراحتاً داللت
دارد که زمین موصوف بال معارض بوده و مالکیت آموزش و پرورش بر آن قطعی و اجرای پروژه بال اشکال است.

 .2زمین مورد نظر دارای بنچاق /سند مالکیت /اقرار نامه ثبتی /صلح نامه /صورتجلسه واگذاری (شوراها  ،شهرداری ها ،بخشداری  ،نهادها،
خیرین )و یا سایر مدارک مستند و مثبت تصرف و همچنین دارای کاربری آموزشی و یا متناسب با آن بر اساس صورتجلسات واگذاری
(شوراها،شهرداری ها ،بخشداری ها ،نهادها  ،خیرین) می باشد.
.3

درصورتی که جهت احداث پروژه نیاز به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصالح باشد ،آموزش و پرورش  ...........................متعهد به تهیه و
ارائه آن ظرف مدت اعالمی دستگاه نظارت می باشد

 .4مجوز بر وکف پروژه به شماره  .............................................و تاریخ  .............................یا پروانه ساختمانی به شماره ............................
و تاریخ  ...........................توسط آموزش و پرورش دریافت شده است.
 .5در صورت بروز هر گونه مشکل درخصوص زمین موضوع این صورتجلسه بویژه موارد مذکور در بند  ،1رفع آن بر عهده آموزش و پرورش
بوده و چنانچه رفع موانع مستلزم طرح دعوی و یا دفاع در قبال آن باشد ،هرگونه اقدام در قبال اینگونه موارد در محاکم قضایی با سمت
های خواهان و یا خوانده دعوی برعهده آموزش و پرورش  ..................................بوده و اداراه کل نوسازی مدارس هیچ گونه مسئولیتی در
این موارد نخواهد داشت .در ضمن مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از مغایرت اسناد فوق با اداره کل آموزش و پرورش
استان آذربایجان شرقی و آموزش و پرورش منطقه  ...........................................می باشد.

اعضاء کمیسیون تحویل زمین:

 .1نماینده آموزش و پرورش منطقه .......................................

مهر و امضاء

 .2نماینده اداره کل آموزش وپرورش استان .................................................
.3

مهر و امضاء

نماینده اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان .........................................

 .4کارشناس حقوقی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ................................
 .5کارفرما (مدیر کل یا معاون اجرایی) ..............................................

امضا

 .6نماینده قانونی پیمانکار /شرکت  ...............................................مهر و امضا

(امضاء )
( امضاء)
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کروکی زمین:
(ابعاد زمین وکروکی ذکر شود عوارض طبیعی ومصنوعی عالمت گذاری شود).

اعضاء کمیسیون تحویل زمین:

 -1نماینده آموزش و پرورش منطقه .......................................
-2

مهر و امضاء

نماینده اداره کل آموزش وپرورش استان .................................................

مهر و امضاء

 -3نماینده اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان .........................................

(امضاء )

 -4کارشناس حقوقی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان ................................

( امضاء)

 -5کارفرما (مدیر کل یا معاون اجرایی) ..............................................

امضا

 -6نماینده قانونی پیمانکار /شرکت  .................................................مهر و امضا
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