
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii „Școala generală cu cl. I-IV 
Botești” (corpul vechi- locuința învățătorului), număr cadastral 34069-C2,   în vederea demolării  

 
Având în vedere prevederile: 

 

a) art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  

b) Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 privind 

aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a 

instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării 

acestuia;  

c) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. a), art. 286, art. 287 lit. b)  din O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

              

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 21 din 22.03.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 1570/22.03.2021   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  1579/22.03.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism și al comisiei nr.3  pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul Consiliului local 

Horodniceni;  

d) inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Horodniceni, anexa nr. 

50, poziția nr. 168;  

e) expertiza tehnică privind analizarea stării tehnice în care se află imobilul Școala Veche 

Botești (fosta locuință învățători- C2) sat Botești, comuna Horodniceni, elaborată de SC EXPERT 

PROIECT SRL ;  

 

        în temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1)  lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă propunerea de schimbare a destinației în vederea demolării a clădirii „Școala cu 

cl. I-IV Botești” (cunoscută sub denumirea populară de locuința învățătorului), înscrisă la poziția nr. 

168 din inventarul domeniului public al comunei Horodniceni, județul Suceava și în Cartea funciară nr. 

34069-C2 a comunei Horodniceni.  
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   Art. 2. –  Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Suceava în vederea 

emiterii Acordului Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației 

Naționale și Cercetării în vederea obținerii avizului confom prevăzut la art. 112 alin. (6) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru schimbarea destinației 

în vederea demolării a imobilului de la art 1.  

   

   Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Horodniceni prin aparatul 

de specialitate după o 

    

   Art. 4 – Primarul comunei Horodniceni în calitate de ordonator de credite prin biroul buget finanţe, 

contabilitate, impozite şi taxe, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2021, cu 

respectarea legalității și încadarea în sumele propue și aprobate atât la venituri cât și la cheltuieli.  

 

    Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se 

publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 07 aprilie 2021 

Nr.  21 

 

           

 

    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară 

din data de 07.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din 

numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V a s i l e  F L O R E A  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

