
Republicată Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 70/15.04.2019
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

H O T Ă     R Â R E
Privind propunerea de schimbare a destinaţiei de unitate de învăţământ a imobilului situat pe str.

Regele Ferdinand nr.2, înscris în CF nr.109173 cu nr.cad 109173, în care a funcționat 
Grădinița cu Program Normal Nr.3

Consiliul Local al Municipiului Salonta
Având în vedere:

 Expunerea  de  motive  nr.1775/25.03.2019  a  Primarului  Municipiului  Salonta,  d-l  Török
László;

 Referatul de Specialitate nr. nr.1775/25.03.2019 întocmit de Serviciul de Dezvoltare Urbană;
 Hotârârea  nr.25/03.12.2015  a  Consiliului  de  Administraţie  al  Grădiniţei  cu  Program

Prelungit Toldi, prin care s-a aprobat schimbarea destinaţiei clădirii Grădiniţei cu Program
Normal Nr.3;

 Prevederile art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei naţionale;
 HCLMS nr.21/28.02.2019 privind imobilele destinate desfăşurării activităţii de învăţământ

în unităţile de învăţământ din Mun.Salonta în anul şcolar 2019-2020;
 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările

şi completările ulterioare;
 Prevederile art.9 din Ordinul nr.5819/25.11.2016 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;

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate al CLMS, favorabil.
     În temeiul prevederilor art.10,  art.36 alin.(2),  alin.(6) lit.a) punctul 6 și ale art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H O T Ă R Ă Ş T E

     Art. 1.  Însuşirea Memoriului Justificativ privind necesitatea schimbării destinaţiei imobilului
situat în Salonta str. Regele Ferdinand nr.2, înscris în CF nr.109173 cu nr.cad 109173,constând în
clădire  în care a funcționat Grădinița cu Program Normal Nr.3, conform Anexei la prezenta.
     Art. 2.  Propunerea schimbării  destinației de unitate de învățământ a imobilului situat pe str.
Regele Ferdinand nr.2, înscris în CF nr.109173 cu nr.cad 109173, constând în clădire cu suprafața
construită de 121 mp, în regim P cu teren aferent de 520 mp, şi în consecinţă scoaterea imobilului
din baza materială a instituţiilor de învăţământ pe o perioadă de maxim 5 ani în conformitate cu
art.4, lit.f) din Ordinul 5819/2016.”
     Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează  Serviciul de Dezvoltare Urbană și Serviciul
Economic.
      Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică la:

 Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
 Primarul Municipiului Salonta
 Serviciul de Dezvoltare Urbană
 Serviciul Economic
 Inspectoratul Școlar Județean Bihor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează
   Gyulai Sándor Attila                                                                         SECRETAR

                                                       Ivanciuc Patricia Edith

SALONTA, 29 MARTIE 2019
Nr. 57

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,    13  consilieri prezenţi,     13     pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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