ROMÂNIA
HUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 121 /2020
privind modificarea art.1 al HCL nr. 237/2019, referitoare la propunerea schimbării
destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Orăştie, din
imobile cu destinaţia de unităţi de învăţământ în
imobile cu altă destinaţie

Consiliul Local al Municipiului, Județul Hunedoara.
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.125/2020, referatul de aprobare al Primarului
Municipiului Orăştie d-nul ing. Ovidiu Laurențiu Bălan înregistrat cu
nr.10504/22.09.2020, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei
hotărâri privind modificarea HCL nr. 273/2019, referitoare la propunerea schimbării
destinației unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Orăştie, din
imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație și raportul
nr.10507/22.09.2020 al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului
propriu al Primarului Municipiului Orăștie;
- Adresa Ministerului Educației şi Cercetării înregistrată cu nr. 9464/2020, prin
care se solicită modificarea HCL nr. 237/2019, în sensul de a se preciza exact destinația
pe care urmează să o primească imobilele dar şi perioada pentru care se solicită
schimbarea destinației.
În baza raportului de avizare nr.10771/29.09.2020 al comisiei pentru
administrație locală, juridică și de disciplină înregistrat în ședința comisiei din data de
29.09.2020.
Ţinând cont de prevederile Ordinului MENCŞ nr.5819/2016, privind aprobarea
procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei
materiale a instituțiilor şi unităților de învățământ preuniversitare de stat, precum şi
condițiile necesare acordării acestuia.
În temeiul prevederilor art. 122, alin.(2) şi alin.(6), din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129, alin.(14), ale art.139,
alin.(1) și alin.(3), lit.”g” şi art. 196, alin.(1), lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se modifică art.1 al HCL nr.237/2019, care va avea următorul cuprins: ,,Se
propune schimbarea destinației pe o perioadă de 5 ani a unor imobile aparținând
domeniului public al Municipiului Orăştie, după cum urmează:

- imobil (construcții şi teren aferent) situat în Municipiul Orăştie, str. Andrei
Şaguna, nr.16, identificat în CF nr.60.919 Orăştie, nr.topo (596/2,595/b,596/1)/1, în care
a funcționat Şcoala Generală Nr.1 (SAM), din imobil cu destinația de unitate de
învățământ, în imobil în care se vor desfăşura activități de furnizare a unor servicii
sociale pentru persoane vârstnice;
- imobil (construcții) situat în Municipiul Orăştie, Str. Octavian Goga, Nr. 25,
identificat în CF 60175, nr. cadastral 60.175-C3, reprezentând fostul cămin al Liceului
Tehnologic ,,Nicolaus Olahus” Orăștie, din imobil aparținând bazei materiale de
învățământ, în imobil cu destinația de sediu (spații) pentru fundații şi asociații”.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Municipiului Orăştie şi Direcția A.P.L.
Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăștie;
- Ministerului Educației şi Cercetării Ştiințifice;
- Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;
- Liceului Tehnologic ,,Nicolaus Olahus” Orăștie;
- Școlii Gimnaziale ,,Dr. Aurel Vlad” Orăştie;
- Direcției A.P.L.
Municipiul Orăștie, 30.09.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,
prof.ŢAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 30 septembrie
2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
Prezenți : 16
Pentru : 16
Împotrivă : Abțineri : -

