ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind propunerea de schimbare a destinatiei unui imobil apartinand
domeniului public al orasului Avrig si in administrarea Liceului
Tehnologic Marsa
-

Primarul orasul Avrig,
Avand in vedere :
HCL nr.116/2005 privind delegarea dreptului de administrare asupra cladirilor
si terenului care fac parte din domeniul public al orasului si sunt folosite de
unitatile de invatamant;
- Adresa nr.57.361/03.12.2018 a DGASPC Sibiu, inregistrata la Primaria
orasului Avrig sub nr.28.477/05.12.2018, privind infiintarea unui Centru
rezidential destinat persoanelor adulte in localitatea Marsa
- adresa Ministerului Educatiei Nationale nr 440 / 10.05.2013, privind
documentele care stau la baza emiterii avizului conform;
- Raportul de specialitate nr.29.080/12.12.2018 , intocmit de Biroul Lucrari
publice si administrarea patrimoniului;
Tinad seama de prevederile:
- art. 3 alin. (1) si alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica cu modificarile si completarile ulterioare
- Anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 978/2002, privind Inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al orasului Avrig insusit de Consiliul Local Avrig
prin Hotararea nr.32 din 25.04.2001
In conformitate cu prevederile art.112, alin. (2 )si (6) din Legea nr.
1/05.01.2011, a educatiei nationale cu modificarile s icompletarile ulterioare;
In temeiul art.36, alin (1), alin. (2), lit. c) si d), art. 5, lit.a), art. 6, lit. a), pct.1,
art.45 alin.3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei unui imobil
aparținănd domeniului public al orașului Avrig şi in administrarea Liceului Tehnologic
Mârşa, din imobil cu destinația de unitate de invățământ, in imobil cu altă destinație,
astfel:
- Creșă și teren in suprafață de 2.250 mp inscris in CF 104391 Avrig nr.top
21123/9, situată in localitatea Mârșa str.Corneliu Coposu nr.1, in Centru
rezidențial destinat persoanelor adulte cu dizabilități;
Art.2: Schimbarea destinatiei imobilului prevazut la art.1, operează de la data
emiterii avizului conform al Ministerului Educatiei Nationale.
Art.3: La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL
Avrig nr. 83/ 2013 privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului inscris in
CF nr.10834 Avrig, nr.top 211239/9 –Corp C - creşă si teren, aflat in administrarea
LiceuluiTehnologic Mirsa
Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcinează Primarul oraşului
Avrig prin compartimentele de specialitate .
Art.5:Prezenta hotărâre se comunica persoanelor interesate prin grija
secretarului Orasului Avrig .
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

