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HOTARARE

REFERITOARE LA:- solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale si
Cercetarii Stintifice pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei
suprafetei de teren de 1400 mp neingrijit care face parte din suprafata totala de 3523 mp numar cadastral 50007 aferent Scolii Gimnaziale Farcasele si trecerea acestuia din
administrarea Scolii Gimnaziale Farcasele in administrarea Consiliului Local Farcasele in
vederea obtinerii de finantare europeana pentru construirea unui loc de joaca;
AVAND IN VEDERE:
- art. 112 alin.(6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.9 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819
din 13.12.2016, privind aprobarea Procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar
de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;
Luând în considerare:
-avizul favorabil nr.667/03.05.2018 al Consiliului de Administrație al Școlii
Gimnaziale Fărcașele, înregistrat la Primăria comunei Fărcașele sub nr.2584/04.05.2018;
- Nota de fundamentare nr. 3019 din 25 mai 2018, a primarului comunei
Fărcașele, Județul Olt, cu privire la susținerea proiectului de hotărâre ;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Fărcașele, Județul Olt, nr. 3020 din 25 mai 2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele ;
- Raportul de avizare nr. 3021 din 25 mai 2018, al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local ;
-prevederile art.3, alin 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile pct. 2 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie
2000 se mentioneaza: Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de
invatamant preuniversitar - gradinite, scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri
scolare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul
public al comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror
raza isi desfasoara activitatea. Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si
unitatilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educatiei
nationale;
- prevederile HCL nr.5 din 8 februarie 2018, privind insuşirea inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Farcasele;
- Prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr. 24/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123
alin.(2) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FARCASELE JUDETUL OLT
HOTARASTE :
Art.1- Se solicita Ministerului Educatiei Natinale si Cercetarii Stintifice avizul
conform in vederea schimbarii destinatiei pe o perioada de 10 ani a suprafetei de teren de
1400 mp neingrijit care face parte din suprafata totala de 3523 mp -numar cadastral 50007
aferent structurii a Scolii Gimnaziale Gimnaziale Farcasele si trecerea acestuia din
administrarea Scolii Gimnaziale Farcasele in administrarea Consiliului Local Farcasele in
vederea obtinerii de finantare europeana pentru construirea unui loc de joaca.
Art.2. Prezenta hotarare se va duce la indeplinire,se va duce la cunostiinta
publica, se va comunica d-lui primar , biroului contabilitate , Scolii Gimnaziale Farcasele,
I.S.J Olt, Ministerului Educatiei Natinale si Cercetarii Stintifice si Institutiei Prefectului
judetul Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLAE ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.25 din 31.05.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 31 mai 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 11 consilieri prezenți în ședință
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