Pct. 2
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobilul aparţinând domeniului privat al
Comunei Giarmata, din imobil cu destinaţia de unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința extraordinară din data de
02.03.2018:
Având în vedere :
♣ expunerea de motive a primarului Comunei Giarmata înregistrată sub nr. 2554/29.03.2018;
♣ adresa ISJ Timis înregistrată sub nr. 1736 din data de 07.03.2018;
♣ cererea d-lui Lupou Eugen – Viorel formulată în calitate de administrator al SC ELISABETIN SRL
înregistrată sub nr. 1891 din data de 13.03.2018;
♣ că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administraţia publică ;
♣ prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
♣ prevederile art. 4 lit. f), art. (9) şi (10) din OMENCS nr. 5819/2016 procedura 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”, ale art. 45 alin (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea
Administrației Publice Locale nr. 215/2001 modificată, completată și republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART. 1. Se aprobă/Nu se aprobă schimbarea destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului privat al
Comunei Giarmata, din imobil cu destinaţia de unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie astfel:
- imobil teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Giarmata identificat prin CF nr. 405265,
situat în incinta Şcolii cu clasele I – VIII Giarmata, din localitatea Giarmata, în imobil la dispoziţia
Consiliului local al comunei Giarmata, pentru o perioadă de 5 ani.
ART. 2. Schimbarea destinaţiei imobilelor respective se operează de la data emiterii avizului
conform al Ministrului Educaţiei Naţionale.
ART. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____
voturi „pentru”,
______,,impotriva”, __________,,abtineri”.
ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul Urbanism
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Giarmata.
ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
♣ Instituției Prefectului Jud. Timiș;
♣ Ministerului Educaţiei Naţionale;
♣ Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei ;
♣ d-lui Lupou Eugen – Viorel formulată în calitate de administrator al SC ELISABETIN SRL;
♣ se va afișa.
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