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 HOTĂRÂRE 

 

 

privind  :  schimbărea  destinației bazei materiale a unitatilor de  invatamant preuniversitar de stat –

Scoala din satul Priboiu,judetul Dambovita 

 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI ,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

Avand in vedere 

 

 

- referatul de aprobare nr. 6577 din 24.10.2022 al Primarului comunei Branesti  prin care se propune 

schimbarea destinației  a imobilului  preuniversitar de stat Scoala  din satul Priboiu;  

- raportul Compartimentului juridic nr. 6578 din 24.10.2022 

-decizia nr. 29 din 12.03.2021  a Scoli Gimnaziale Branesti; 

- H.C.L nr. 21 din 14.04.2021  privind acordul de principiu privind schimbarea destinatiei bazei 

materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Scoala Veche Branesti si Gradinita din satul 

Priboiu; 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

- H.G nr. 1.350 /2001 privin atestarea domeniului public al judetului Dambovita ,precum si al 

municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Dambovita,Anexa 14 “Inventarul bunurilor care aparin 

domeniului  public al comunei Branesti; 

- prevederile art. 112 alin. 6  indice 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și 

completată ;  

- Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 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  cu 

modificari si completri; 

- O.M.E nr. 6031 /2021 -Ordin pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea avizului conform 

pentru schimbarea destinatiei bazei materiale si a terenului folosit de institutiile si unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat, in primii 3 ani calendaristici de la intreruperea activitatii 

educationale, precum si conditiile necesare acordarii acestuia 

 

               In temeiul  art.129 alin.(1), art.139, alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), alin.(2), 

alin.(3) și alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2), art.199 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind aprobarea Codului Administrativ, 

 

 

  HOTARASTE 

 

 

 Art. 1 Se  aproba  schimbărea  destinației bazei materiale a unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat Scoala din satul Priboiu  in suprafata de 215 mp  ,imobil inscris in Cartea funciara nr. 71957 in 

vederea  reabilitari si reconditionarii cladirii. 



 Art.2 . Hotarare va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului  prin compartimentele de specialitate 

comunei Branesti si se va comunica conform legii,prin grija secretarului general al comunei. 

 

      
Nr 59 

Data 31.10.2022 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                    -secretar general comuna 

   Diaconescu Mihail Adrian                                                          jr Florentina   OPREA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ....../............1  

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate calificatăo 

absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) +5) ....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 

după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul 

bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 

consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general 

al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 

zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."  

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 

se adresează." 

 

 

 

 

 

 

 


