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HOTARARE NR.5
DIN 09.01.2018
Privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în sat Valea Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada
Principală,nr.1,identificat prin C.F 60309,spațiu în care a funcționat Școala Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu
destinat învățământului într-un spațiu dotat, care să asigure desfășurarea unor activități culturale,educative,recreative și a
altor evenimente,care să deservească interesul comunității.

Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 09.01.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările
ulterioare
Avand in vedere:
-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 114/08.01.2018,aprobat de către
primarul comunei;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.115/08.01.2018 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind” aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului
situat în sat Valea Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada Principală,nr.1,identificat prin C.F 60309,spațiu în care a
funcționat Școala Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu destinat învățământului într-un spațiu dotat, care să
asigure desfășurarea unor activități culturale,educative,recreative și a altor evenimente,care să deservească interesul
comunității.
prevederile art.121 alin(1) si alin.(2) și art.136 alin(2) din Constitutie,art.20 si art.21 lit.”a” și lit.’’m” din Legea cadru a
descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997, art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională,cu modificările si completările ulterioare art.7 alin(2),din Codul Civil ,cu modificările și completările ulterioare,
art.3 din Legea nr.213/1998,privind bunurile proprietate publică,republicată cu modificările și completările
ulterioare,art.112 alin(6) din Legea nr.1/2011 a educației naționale,cu modificările și completările ulterioare ,art.8 din
Procedura de elaborare a avizului confonform pentru schimbarea bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat,precum și condițiile necesare acodării acestuia ,aprobat prin Ordinul nr.5819/2016,art.23, 36, alin.(2),
lit.”c” și ”d”, alin.(5), lit.”a”, alin.(6), lit.”a”, pct.19, alin.(9),art.61,art.62 alin(2),art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2) din
Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare
şi raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr.118,119,120 din
09.01.2018;

În baza art.45 alin.(3) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia
publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARAȘTE:
Art. 1. Se aprobă propunerea schimbării,pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului situat în sat Valea
Mică,comuna Cleja,județul Bacău,strada Principală nr.1,identificat prin C.F 60309,spațiu în care a funcționat Școala
Gimnazială cu clasele I-IV,respectiv din spațiu destinat învățământului într-un spațiu dotat, care să asigure desfășurarea
unor activități culturale,educative,recreative și a altor evenimente,care să deservească interesul comunității.
Art.2.Schimbarea destinației imobilului ,pe perioadă nedeterminată, menționat la art.1 din prezenta operează de la data
emiterii avizului conform, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Art.3.Se mandatează primarul comunei şi personalul aferent compartimentelor de resort -administrarea domeniului public
şi privat, urbanism,..e.t.c.,din cadrul aparatului de specialitate al primarului împreună cu autoritătile /instituţiile competente
să facă demersurile necesare ,conform prevederilor legale
Art.4. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.5 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,achiziții publice…,compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,și va fi adusă la cunostința publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15

