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PROIECT  de H O T Ă R Â R E 

privind propunerea  schimbarii destinatiei in vederea demolarii a imobilelor  

Scoala Veche Dobreni, Magazie Scoala Veche Dobreni si Grup sanitar Scoala Veche 

Dobreni si  solicitarea avizului conform al Ministerului Educatie Nationale 
 

 

          Consiliul local al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

-    HG nr 1356/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al 

municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt ; 

- Referatul de Aprobare intocmit de secretarul general al comunei cu nr.  

1897/10.04.2020, si semnat de primarul comunei Dobreni; 

- Art.112 din Legea invatamantului nr 1/2011;  

- Ordinul 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform, 

pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia ; 

 -  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, Capitolul II, „Trecerea bunurilor in  

domeniul privat”, art.361, alin.(2),  si  Capitolul I, art. 289, alin (4)  

În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Capitolul 

III „Consiliul Local”, Sectiunea  3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, 

art.129, alin.(2), lit. c) coroborat cu  alin.(6), lit a) si art. 196 „Tipurile de acte 

administrative”, alin.1, lit (a); 

HOTĂRÂŞTE : 
 

Art.1  Se aproba propunerea schimbarii destinatiei in vederea demolarii a 

imobilelor  Scoala Veche Dobreni, Magazie Scoala Veche Dobreni si  Grup sanitar 

Scoala Veche Dobreni situate in satul Dobreni, com. Dobreni, jud. Neamt, aflate in 

domeniul public al UAT Dobreni   

Art.2.  Schimbarea de destinației imobilelor, mentionate la art.1 se face pe perioada 

desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să 
rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului 
preuniversitar de stat.  

Art. 3.  Schimbarea destinaţiei imobilelor respective se operează de la data emiterii 
avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale.  

Art. 4. Secretarul comunei Dobreni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate si va pune in aplicare prezenta hotărâre 
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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 31 din 16.04.2020 
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   Preşedinte de şedinţă                                                           Secretar  General,                                
       Chelmu Danut                                                              Petrescu Sanda Daniela 
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