
  
                                     

HOTĂRÂRE 
  privind  darea în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului a Județului Suceava, a imobilului compus din teren și construcții, situat în 
intravilanul satului Horodniceni, înscris în Cartea funciară nr. 34183- Horodniceni, 

pentru înființarea unei Locuințe maxim protejată prin Programul de Interes Național 
„Înființarea de servicii sociale de tip centre e zi, centre respiro/centre de criză și 

locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în 
comunitate, satul Horodniceni, comuna Horodniceni, județul Suceava”  

  
     
Având în vedere prevederile :  
 

a) art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 354, art. 362 alin. (2) din  Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

b) Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
ținând cont de adresa nr. 106657/13.07.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a Județului Suceava înregistrată sub nr. 2336/13.07.2022 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 aflate în instituții de 
tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”. 

 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 50 din 13.07.2022 inițiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoțit de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 2348 din 13.07.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni nr. 2349 din 13.07.2022;  
   c)  avizele consultative al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Horodniceni;  
 
    în temeiul 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 darea în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului a Județului Suceava, a imobilului compus din teren și construcții, înscris în 
Cartea funciară nr. 34183 Horodniceni, care aparține domeniului privat al comunei Horodniceni, 
după cum urmează:  

- teren cu nr. cadastral 34183, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 
2.000 mp, situat în intravilanul satului Horodniceni, comuna Horodniceni, județul 
Suceava, 
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- clădire cu nr. cadastral 34183- C1- cu destinația construcții administrative și social 
culturale, în suprafață de 202 mp, situată în intravilanul satului Horodniceni, comuna 
Horodniceni, județul Suceava, 

- construcții- anexă cu nr. cadastral 34183- C2-, în suprafață de 26 mp, situată în 
intravilanul satului Horodniceni, comuna Horodniceni, județul Suceava,   
 

pentru  înființarea unei Locuințe maxim Protejată în comuna Horodniceni, județul Suceava, 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 aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu 
dizabilități din comunitate”,  pe perioada existenței serviciului social.  
  
           Art. 2.-  Se acordă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului 
Suceava, dreptul de a efectua lucrări de construcții/amenajare/reparații ale construcțiilor 
prevăzute la art. (1) și dreptul de a efectua lucrări de construcții pe terenul prevăzut la art. (1).  
  

Art. 3. – Predarea - primirea materială a bunului prevăzut la art. 1 se va face de primarul 
comunei Horodniceni la termenul solicitat de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului a Județului Suceava.  
 

Art.  4. - Primarul comunei Horodniceni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
           Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului 
Suceava, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului 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/, în subeticheta „Hotărârile 
autorității deliberative”. 
 
 
 
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
…………………………............... 
       Petru TANASĂ 
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        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   
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