ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE IIOTARARX
privind propunerea schimbirii destinafiei a bazei materiale
a $colii R6giemeletes din spatiu de inviflment in sediu pentru Primirie,
spaliu pentru desfilurarea activitifilor administratiye ale Primiriei,
Consiliului Local Joseni $i ale serviciilor publice din subordine

Consiliui Local al Comunei Joseni, intrunit in Sedinta extraordinard din data de .06.2020.,
Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare al primarului Comunei Joseni nr.
/2020 privind aprobarea
propunerii schimberii destina.tiei $colii R€gi Emeletes - din spaliu de invdfemant in sediu penhu
Primarie, spatiu pentru deslE$urarea activitelilor administrative ale PrimAriei, Consiliului Local Joseni
gi ale serviciilor publice din subordine.
Rapofiul de specialitate nr,
/2020 al Compartimentului de administrarea dorreniului
public $i privat qi de deservire, prin care se propune aprobarea schimbarii destinaliei gcolii Rdgi
Emeletes din spaliu de invd,tdmant in sediu pentru Primdrie, spaliu pentru desfaqurarea activitelilor
administrative ale Primeriei, Consiliului Local Joseni 5i ale serviciilor publice din subordine.
Avizul comisiei de specialitate activit5li econolnico'financiard nr. _/2020 din cadrul
Consiliului Local Joseni:
LuAnd in considerare faptul cd acest imobil figureazd'ln domenilrl public al comunei Joseni
la pozilia nr, 9 ca $coale Regiemeletes $i teren aferent inventarului bunirilor care alcdtuiesc domeniul
public al comunei Joseni, $i este evidenliat Si 'in CF. Joseni nr, 207 CN. sub nr. cadastral 242 cu
denumirea ,,Clddirea $colii Regi emeletes Pl" , ca domeniul public, iar potrivit adresei nr.
723/24.01.2014 al Consiliului de Admiistralie al Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni, imobijulnu
este folosit de 13 ani 9i sunt de acord cu schimbarea destinafiei clidirii $colii Regiemeletes qi a
terenului aferent. Clddirea se aflA intu-o stare inaintata de degradare $i trebuie renovatd, in starea in
care se afld in prezent nu se poate folosi. OdaU cu deschiderea anului $colar 2013-2014 Liceul
Tehnoilogic Sover Elek a luat in folosinF o clddire noua $i doua $coli reennoite ii extinse, a fost
construit un tergn de sport, care a fost reenniot in anul 2019.
Tinend cont de prevederile art. 112 alin.(6) din Legea educaliei nalionale nr. Il20l1, cu
modificdrile $i completdrile ulterioare;
Luend in considerare prevederile Legii $.213/1998 privind proprietatea publice Si regimul
juiidic al acesteia, cu modificdrile $i compietirile ulterioare qi a prevederilor H.G. nr. 548/1999 pentru
aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al
comunelor, oragelor, municipiilor $i judelelor; prevederile O.C. nt. 43/199'7 privind regimul
drumurilor, republicatd, cu modifi cirile gi completdrile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 858$i u|m.a titlului VI a CoduluiCivil, privind proprietatea publicd;
In conformitate cu prevederile H.G, nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judelului Harghita, precum qi a1 municipiilor, oraselor qi comunelor dinjudelul Harghita, Anexa nr. 52;

Luand in considerare prevederile aft.3 din Carta europeane a autonomiei locale, adoptata la
l5 octombrie 1985, ratificata prinLegea N.1991199'7,
Tinand seama de prevederile art,40 ti urm. al Cap.V, Secliunea l, din Legea nr. 24n000 prlvind
normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicatd;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) Iit. "c", alin.(I4), coroborat cu aft. 106 alin.(3) $i art. 196
alin. (1) lit, "a" din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu
modificirile Si completirile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:
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Se propune schimbarea destinatiei a bazei materiale a imobilului de la pozilia 9 din
Anexa nr. 28 a H.G nr. 1351/2001 referitor
domeniul public al Comunei Joseni, $coala
Regiemeletes Si teren aferent - din spaliu de invdldmant in sediu pentru Primdrie, spaliu pentru
desfalurarea activitdlilor administrative ale Primdriei, Consiliului Local Joseni qi ale serviciilor publice
din subordine.
A{.2. Imobilul prevdtut la art. este eviden(iat $i
CF. Joseni nr. 207 CN, sub nr.
cadastal242 ca Clddirea gcolii Regi emeletes Pl. compus din 12 incdperi qi 2 holuri, se propune
schimbarea destinaliei imobilului evidenliat sub nr. aadastral 242, $coala Regiemeletes Si teren
aterent - din spaliu de invaFmant in sediu pentru Primdrie, spaliu pentru desfhsllrarea activitdtilor
administrative ale Primdriei, Consiliului Local Joseni si ale serviciilor publice din subordine.
Arl.3. Prezenta hotArare se comunica: Inspectoratului $colar Judelean Harghita, Liceului
Tehnologic Sdvdr Elek Joseni, Institutiei Prefectului - Judetul Harghita qi Primarului Comunei Joseni.
4!!f!, Cu aducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotdreri se ins5rcineazd primarul
comunei Joseni.
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