
  
 

ROMÂNIA 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI                                                              

HOTĂRÂREa NR. 26 

 

privind aprobarea lucrarilor de demolare a imobilului INTERNAT Baieti – din 
cadrul Școlii Generale Dobârceni 

Consiliul Local al Comunei Dobârceni întrunit în ședință de lucru 
Având în vedere:  

 Expunerea de motive a Primarului Comunei Dobârceni; 

 Raportul de specialitate al Compartimentului financiar -contabil; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dobârceni. 
În conformitate cu prevederile: 

 Hotărârii 930/2002 privind atestarea domeniului public , precum si al oraselor si comunelor 
din judetul Botosani– Anexa 20 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Dobârceni-poziția 5; 

 HCL Dobârceni nr. 64/2016 privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor 
care 
aparțin domeniului public al comunei Dobârceni județul Ilfov, însușit prin HCL Dobârceni nr. 
1/23.08.1999 care a stat la baza HG 930/2002; 

 Adresei nr. 1073/21.10.2016 a Școlii Generale Dobârceni referitoare la Hotărârea nr. _____ a 
Consiliului de Administrație al Școlii Dobârceni privind aprobarea demolării imobilului cu NC 
113152 - C2 – Construcție anexă; 

 art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 
republicată; 

OG nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

 vazand dispozitiile art 129nalin 2lit c) corobarat cu alin 7lit a)  din OUG nr 57/2019  din Codul 
Administrativ,art 112 alin 2 si alin 6 din Legea educatiei nationale nr 1 /2011 , Ordinul nr 5819 
/2016 al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice  
În temeiul art.108 alin 1 ,lit b) si c) ale art,139 alin 3 ,ale art 140 alin1 art 362 alin1 precum si 

ale art 196 alin 1 lit a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrative 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă lucrările de demolare a imobilului internat de baieti - Construcție anexă – 
suprafață ______ mp din cadrul Școlii Generale Dobârceni, având datele de identificare prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Demolarea imobilului invocat la Art.1 se va face după emiterea autorizaţiei de 
desființare. 

Art.3. Secretarul comunei Dobârceni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
          

PRESEDINTE DE SEDINTA              
             MANTALUTA PUIU      Contrasemneaza: 
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Cimbru Liliana 
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