ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea propunerii de modificare a destinației unui imobil din localitatea Sînmartin în
care a funcționat Școala Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea
Consiliul local Macea întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2017,
Văzând:
- referatul de aprobare a iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 696/26 01 2017;
- faptul că în imobilul situat în localitatea Sînmartin nr. 367, evidențiat în CF nr. 300856 UAT Macea, cu
nr. cad 300856 nu se mai desfășoară în prezent activități de învățământ, Școala Sînmartin – unitate
componentă a Școlii Gimnaziale Pavel Covaci Macea - funcționează începând cu anul școlar 2016 -2017
în noul sediu din Sînmartin nr. 370-371, existând astfel riscul de degradare a clădirii întrucât nu este
utilizată în prezent, precum și faptul că imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
- inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Macea atestat prin HGR nr. 976/2002, Anexa nr.
40, poziția nr. 15;
- cererile înregistrate la Primăria comunei Macea în vederea atribuirii imobilului din Sînmartin nr. 367 în
vederea desfășurării unor activități în domeniul sănătăți, social, instruire profesională, etc;
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr. 697/26 01 2017;
- avizul comisiei de specialitate buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat,
- avizul comisiei de specialitate juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor
cetăţenilor, protecţia mediului şi turism;
- avizul comisiei de specialitate învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială,
protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement;
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:
- art. 112 alin. (2) și (6) din Legea Educației Naționale nr.1/2011;
- Ordinului MENCȘ 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;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în localitatea Sînmartin nr.
367, compus din teren în suprafață de 1493 mp și construcție în suprafață de 535 mp, evidențiat în CF
nr. 300856, cu nr. cad 300856 , aparținând domeniului public al comunei Macea, din imobil cu destinația
de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație, pe o perioadă cinci ani.
ART. 2 Schimbarea destinaţiei imobilului identificat potrivit art. 1 operează de la data emiterii avizului
conform al ministrului educaţiei naţionale,
ART. 3 Imobilul va fi atribuit de către Consiliul local Macea, în condițiile legi, în vederea desfășurării unor
activități în domeniile: asistență socială, educație, instruire profesională sau sănătate.

ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul comunei Macea, Ministerul Educației Naționale,
Școala Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea, Instituția Prefectului Județului Arad, persoanele interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILIEȘ IOAN

MACEA LA: 31 01 2017
NR. 14

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION

Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

13
0
0
15
13

