
  
                                       

                                 
                           

 
privind aprobarea schimbării destinației imobilului din domeniul public al comunei Horodniceni, 

înscris în cartea funciară nr. 34183, din imobil cu destinația unitate de învățământ și teren 
aferent,  în care a funcționat Școala cu clasele I-IV Horodniceni (Răbâia), în imobil cu altă 

destinație 
 
Având în vedere: 

a) prevederile art. 112 alin (2) și alin (62) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(3) lit.a), art.286 și art.287 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 ținând seama de solicitarea nr. 106657 din 13.07.2022 a DGASPC Suceava prin care 
solicită acordarea cu titlu de folosință gratuită a clădirii școlii dezafectate din satul Horodniceni (Răbâia) și a 
suprafaței de teren aferentă, pentru înființarea unei Locuințe maxim protejată prin Programul de Interes 
Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în 
vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități afalte în instituții de tip vechi și pentru prevenirea 
instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.  
 luând act de proiectul de hotărâre nr.48 din 13.07.2022 însoțit de: 

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 2337 din 
13.07.2022;   

b) raportul administratorului public al comunei Horodniceni  înregistrat sub nr. 2341 din 13.07.2022;   
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Horodniceni,  

 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
           
      Art. 1. - Se aprobă schimbarea destinației imobilului, compus din clădire în suprafață de 120 mp, nr. cad. 
34183-C1 şi teren aferent în suprafață de 2.000 mp, nr. cad.34183, situat în sat Horodniceni (Răbâia), comuna 
Horodniceni, județul Suceava , înscris în CF nr. 34183,  în care a funcţionat Şcoala cu clasele I - IV Horodniceni 
(Răbâia) în imobil la dispoziţia Consiliului local al comunei Horodniceni, cu destinația clădire administrativă.  
     Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Horodniceni și 
secretarul general al comunei, care vor întreprinde măsurile necesare pentru modificarea inventarului 
domeniului public al comunei Horodniceni.  
    Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, persoanelor și instituțiilor interesate.   
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Președinte de ședință,  
 ……………….…………………… 

Petru TANASĂ Contrasemnează : 
Secretar general al comunei Horodniceni, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  


