
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI
PROIECT H O T Ă R Â R E nr. 35 / 2022

privind schimbarea destinației suprafeței de 1.661 mp  teren identificat cu numărul
cadastral 53874, având imobilele 53874-C1 și 53874-C2,  aparținând de Școala
Primară nr. 2 Oglinzi arondată la Școala Profesională Oglinzi, înscrise în cartea

funciară numărul 53874 și începerea procedurilor pentru desființarea construcțiilor

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu

modificările și completările ulterioare;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei

Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 7864 din 12.04.2022;
b)  Raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 7865 din 12.04.2022; 
c) Poziția nr. 19 din Anexa nr. 52 la H.G. nr. 1356/2001 privind domeniul public al comunei

Răucești, județul Neamț, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr. 131/2010;   
d)  Hotărârea  Consiliului  de  Administrație  nr.  12  din  29.03.2022  de  la  Școala  profesională

Oglinzi, privind trecerea clădirilor și spațiului aferent structurii Oglinzi nr. 2 în administrarea directă a
Primăriei și Consiliului local Răucești;     

e) Avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului  local, conform
prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ;       

Având în vedere:
- art. 129 alin. (1) și (2) lit.c) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 286 și art. 361 alin. (2) din Ordonanţă
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art. 112 alin.(60 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  art.7  și  art.9  din  Anexa  la  Ordinul  MENCS nr.  5819/25.11.2016  privind  aprobarea procedurii  de
alaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de
învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;  

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Aprobă  schimbarea  destinației  suprafeței  de  1.661  mp  teren  identificat  cu  numărul
cadastral 53874, având imobilele 53874-C1 și 53874-C2, aparținând de Școala Primară nr. 2 Oglinzi
arondată la Școala Profesională Oglinzi, înscrise în cartea funciară numărul 53874.  

Art.2. Aprobă de principiu desființarea/demolarea imobilelor C1 și C2 înscrise în cartea funciară
numărul 53874 întrucât din cauza stării avansate de degradare, ne se mai îndeplinesc condițiile tehnice
de utilizare.

Art.3. Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art.1 operează de la data emiterii avizului
conform, al MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE. 

Art.4.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  în  condițiile  legii,  la  instanța  de  contencios
administrativ, respectiv Tribunalul Neamț. 

Art.5. Primarul comunei Răucești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6. Hotărârea  se  comunică  Primarului  comunei  Răucești,  Instituției  Prefectului  județului

Neamț, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și se aduce la cunoștință publică prin
afișare la sediu și pe pagina de web: http://www.primariaraucesti.ro  .   
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