
  
 

ROMÂNIA 

JUDETUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI 

 

HOTĂRÂREA nr. 35 

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL 

COMUNEI DOBÂRCENI A IMOBILULUI CLĂDIRE INTERNAT BĂIEȚI ÎNSCRIS ÎN 

CARTEA FUNCIARĂ NR. 51477 DOBÂRCENI ȘI APROBAREA DEMOLĂRII 

ACESTUIA 

 

Consiliul Local al Comunei Dobârceni, județul Botoșani 

 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dobârceni privind trecerea din domeniul public 

în domeniul privat al comunei Dobârceni a imobilului-construcție clădire Internat băieți înscris 

în CF nr. 51477 Dobârceni și aprobarea demolării acestuia;  

- Raportul comun al compartimentelor de specialitate; 

- Adresa nr. 29021/17.09.2021 transmisă de Ministerul Educației - Direcția Generală 

Infrastructură, Direcția Patrimoniu si Investiții, prin care ni se comunică Avizul Conform pentru 

schimbarea destinației imobilului clădire Internat băieți aflat în baza materială a Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Dobârceni, în vederea demolării corpului de clădire C1;  

- HCL nr. 26/19.04.2021 privind schimbarea destinației in vederea demolării pentru  amenajare 

teren multisport ce va fi utilizat exclusiv de elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Dobârceni; 

- Raportul de Expertiză Tehnică întocmit de expert tehnic MLPAT ing. Szalontay Coloman 

Andrei 

 In conformitate cu prevederile:  

- art. 2 din OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul Public al statului și al unităților 

administrative – teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001;  

- art. 1 alin. 1 și art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 361 alin. 2 – alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 361 alin. 2 – alin. 4 coroborate cu art. 139 alin. 3 

lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 

Dobârceni a imobilului-construcție înscris în CF nr. 51477 Dobârceni - C1- Clădire Internat 

băieți de la nr. crt. 293, din HG nr. 971/2002 - Anexa nr.24 privind Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Dobârceni, publicat în M.Of. 692 bis / 20.09.2002, situat 

în comuna Dobârceni, localitatea Dobârceni, județul Botoșani.  



  
 

(2) Elementele de identificare a construcției C1, înscrisă în CF nr. 51477 Comuna 

Dobârceni care face obiectul alin. 1 sunt cuprinse în anexa, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al comunei Dobârceni se face în vederea demolării 

construcției C1, pentru  amenajare teren multisport ce va fi utilizat exclusiv de elevii Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Dobârceni.  

Art.3. Se aprobă scoaterea din funcțiune și desființarea prin demolare a imobilului-

construcție identificat la art. 1 și radierea acestuia din CF nr. 51477 Dobârceni.  

Art.4. După finalizarea noii construcții, imobilul va trece în proprietatea publică a 

comunei Dobârceni și în administrarea Consiliului Local Dobârceni și va face parte din baza 

materială a învățământului preuniversitar de stat. 

Art.5. Consecință a art.1-3 se va actualiza în mod corespunzător inventarul domeniului 

public al comunei Dobârceni, evidența contabilă și se vor efectua modificările corespunzătoare 

pe anexa nr. 24 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Dobârceni, publicat în M.Of. 692 bis / 20.09.2002.  

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea 

contenciosului administrativ, modificată și completată.  

Art.7. Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei 

Dobârceni prin aparatul de specialitate.  

Art.8. Secretarul comunei Dobârceni va comunica prezenta hotărâre: Primarului 

comunei Dobârceni, Compartimentelor financiar-contabil, cadastru, Instituției Prefectului –

Județul Botoșani, Ministerului Educației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ,  

Ing. Chiteală Niculina                SECRETAR GENERAL  

             Cimbru Liliana 
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