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ROMANIA
JUDETUL DOLJ

COMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILTUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea propunerii schimbirii destinaliei unui imobil aparfinind domeniului

public al comunei Valea Stanciului, judelul Dolj

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:
-Referatul de specialitate nr.2544121.03.2019 intocmit de cEtre Compartimentului Agricol ,
PrimEria Valea Stanciului , judelul Dolj si aprobat de Primarul comunei Valea Stanciului, judelul
Dolj
-Expunerea de motive nr. 2568/21.03.2019 intocmit5 de c5tre primarul comunei Valea Stanciului,
judetul Dolj
-Prevederile aft,lLz , alin.(6) din Legea educaliei nationale nr.7l20Lt, cu modific5rile si

completErile ulterioare;
-Prevederile art.3 , alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publici si regimul juridic al
acesteia, cu modlficdrile si completirile ulterioare;
-Prevederile art,8 9i art.g pct.l din Ordinul nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare
a avizului conform pentru schimbarea destinaliei bazei materiale a institutiilor si unititilor de
inv5t5m6nt preuniversitar de stat, precum 9i conditiile necesare acordSrii acestuia, cu modificdrile
si completirile ulterioare.
-Prevederile Legii nr.5212003 , privind transparenla decizionalS in administratia publicd , cu
modificdrile si completirile ulterioare.
-Protocolul de predare-primire din data de 25.04.2001
In temeiul art.36, alin.(2) lit.c), art.45 alin.(1) si (2) lit.c) 9i art.115 alin.(1) din Legea
nr.2l5l200l privind Administralia PublicS Local5 , republicatd , cu modific5rile si completirile
ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Art.l.Se aprobd propunerea de schimbare a destinatiei pe perioadi nedeterminati a imobilului
Scoala nr.1 Valea Stanciului si a terenului aferent in suprafa!5 de 7970 m.p.,apartin6nd domeniului
public al comunei Valea Stanciului , judetul Dolj , situat pe strada Arhitect Cezar L5zdrescu ,
nr.46, cod de clasificare 1.6.2., in imobil la dispozitia Consiliului Local Valea Stanciului , judelul
Dolj pentru construirea unui nou sediu de primirie.
Art.2.Se imputerniceste Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj st efectueze toate
demersurile necesare obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei Nationale.
Art.3.Schimbarea destinatiei imobilului nominalizat la art.l opereaz5 de la data emiterii avizului
conform al Ministerului Educatiei Nationale.



Art'4.Prevederile prezentei hot6r6ri vor fi duse la indeplinire de citre Primarul comunei Valea
Stanciului , judetul Dolj prin aparatul de specialitate 9i persoana responsabilS cu urbanismul din
cadrul Primdriei Valea Stanciului , judetul Dolj.
Art.5.Prezenta hoti16re va fi comunicati Primarului comunei Valea Stanciului, persoanei
responsabile cu urbanismul din cadrul Primiriei Valea Stanciului , judetul Dolj si Institutiei
Prefectului-Judelul Dolj.
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Adoptatd in gedinld extraordinara cu un numdr de 15 voturi pentru din totalul de 15 membrii prezenli
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