
                                                                 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

                           
                                  

  
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea schimbării   destinaţiei   imobilului in care a 
functionat  fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul 

Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, ap.1,  din imobil cu destinaţia unităţi 
de învăţământ  în imobil cu destinația de  locuinţă 

 
                                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  31 mai  2022 
                                                

 
          Având în vedere referatul de aprobare nr. 14638/23.05.2022  prezentat de 
primarul municipiului Vatra Dornei-Ilie Bonches, raportul nr. 14765/23.05.2022 al 
compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; Avizul conform nr.10018/20.04.2022 al Ministerului 
Educatiei;Adresa nr.12401/28.04.2022 a Ministerului Educatiei; 
               În conformitate cu prevederile art.112 alin.(1) si (6)  din Legea nr.1/2011 a 
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;art.286 ali.(4) si art.287 
lit.(b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; Art. 2, art. 9 pct. 1 și art. 10 
pct. 1 din Procedura de eleaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației 
bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
precum și condițiile necesare acordării, aprobate prin OMENCS nr. 5819 din 2016.    
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si alin.(7), lit.(a)  si (q), art.139 alin.(3) lit.(g)  si 
art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1 -Alin.(1) Se aprobă  schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat  
fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei, Str.Bârnărel, 
nr.13, ap.1,  din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ  în imobil cu destinația de  
locuinţă, pe perioada nedeterminata. 
          Alin.(2)Imobilul a carui destinatie se schimba face parte din domeniul public 
al Municipiului Vatra Dornei, fiind inscris in CF 31620-C1-U5. 
          Art. 2  Schimbarea destinatiei imobilului respectiv va intra in vigoare de la data 
emiterii avizului conform al Ministrului Educatiei nationale. 
          Art. 3 Primarul, prin    Serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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