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HOTARARE

REFERITOARE LA:- aprobarea finală a schimbării de destinație a suprafetei de teren de 1400
mp neângrijit care face parte din suprafata totala de 3563 mp -numar cadastral 50014 aferent Scolii
Gimnaziale Farcasele situata in satul Hotărani si trecerea acestuia din administrarea Scolii Gimnaziale
Farcasele in administrarea Consiliului Local Farcasele in vederea obtinerii de finantare europeana pentru
construirea unui teren de sport,
Avand in vedere:
Avizul Conform nr.10992/29.10.2018, emis de către Ministerul Educației Naționale pentru
schimbarea de destinației unei părți din terenul Școlii Gimnaziale Hotărani, respectiv terenul în suprafață
de 1400 mp, din totalul de 3563 mp, din spațiu de învățământ în spațiu necesar amenajării unui teren de
sport.
Hotărârea Consiliului Local Fărcașele nr. 30 din 29.06.2018 privind solicitarea adresată
Ministerului Educatiei Natinale a avizului 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 3563 mp -numar
cadastral 50014 aferent structurii a Scolii Gimnaziale Farcasele, satul Hotărani si trecerea acestuia din
administrarea Scolii in administrarea Consiliului Local Farcasele in vederea obtinerii de finantare
europeana pentru construirea unui teren de sport.
Avand in vedere cu prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Anexa nr. 36 Inventarul bunurilor care apartin domeniului Public al comunei
Fărcașele la Hotararea Guvernului nr. 1355/2001- Hotarare privind atestarea domeniului public al
judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt;
Avand in vedere prevederile art. 12, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011, educatiei nationala cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. c) si d), art. 5, lit.a), art. 6,lit. a),
numarul 1, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere Expunerea de motive a viceprimarului comunei Fărcașele, in calitate de
initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 6684 din 28.11.2018;
Avand in vedere Raportului nr. 6685 din 28.11.2018 intocmit de către administratorul public
al comunei Fărcașele;
Avand in vedere rapoartele de avizare, nr.6686 din 28.11.2018, ale:
 Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive şi de agrement;
 Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a cetăţenilor
 Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe de dezvoltare economicosocială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărire comunală şi protecţia mediului ;
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 aproba schimbarea destinatiei suprafeței de teren de 1400 mp, din totalul de 3563 mp
al Scolii Gimnaziale Farcasele, sat Hotărani , suprafata de teren de 1400 mp nefolosita in prezent isi va
schimba destinatia si va trece pe o perioada de 10 ani din administrarea Scolii Gimnaziale Farcasele in
administrarea Consiliului Local Farcasele fara a se schimba valoarea de inventar.
(2) Terenul de 1400 mp va avea destinatie de teren de sport pentru care se va obtine finantare pe
fonduri europene acesta fiind dat in administrarea Consiliului Local.
Art.2. Prezenta hotarare se va duce la indeplinire,se va duce la cunostiinta publica, se
va comunica d-lui viceprimar , biroului contabilitate , Scolii Gimnaziale Farcasele, I.S.J Olt si
Institutiei Prefectului judetul Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUDOR NICUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.52 din 05.12.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 05.12. 2018, cu respectarea
prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul
total de 12 consilieri prezenți în ședință

Total consilieri

13

Prezenți
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Împotrivă
Abțineri

12
12
0
0

