
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E A NR. 14/2020
privind aprobarea solicitării de schimbare a destinaţiei unui spaţiu dintr-un imobil

apartinand domeniului public al comunei Negreni, cu destinatia de unitate de invatamant,
in imobil cu alta destinatie

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2020
Luând în dezbatere proiectul de hotărăre privind aprobarea solicitarii de schimbare a

destinatiei unui spatiu situat in comuna Negreni, cu destinatia de unitate de invatamant in imobil
cu alta destinatie, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Comunei Negreni;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1809/22.05.2020, precum şi raportul de
specialitate al compartimentului dezvoltare nr.1816/22.05.2020, precum si avizul Comisiei pentru
urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului pulic si privat, protectia mediului
si investitii a Consiliului Local al comunei Negreni,

Luând in considerare prevederile art. 112, al. (6) din Legea 1/2011, a educatiei nationale ,
ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016,

In temeiul prevederilor art. 139 al. (3) lit. g, art. 129 al. ( 3), litera c, art. 196 al (1), litera a,
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Hotareste:

Art.1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinatiei, pe o perioada de 5 ani, a
spatiului din Clădire-şcoală situată în localitatea Negreni, la nr.162, aflat in domeniul public al
comunei Negreni, identificat prin C.F. Nr.50817 Negreni, nr. Cad. 50817-C1-constructie pentru
invatamant, realizata in anul 1975, construita din caramida, compusa din 4 incaperi, in suprafata
de 125 m.p. si terenul aferent in suprafata de 436 mp, din spatii ce apartin bazei materiale de
invatamant, in spatiu in care se desfasoara acte si fapte de comert, aducatoare de profit;

Art.2. Schimbarea destinaţiei imobilului respectiv se operează de la data emiterii avizului
conform al ministrului educaţiei naţionale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei
Negreni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Negreni, Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj, Compartimentului de Urbanism si Amenajare a teritoriului, Scolii Gimnaziale
Negreni şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei
Negreni şi postare pe pagina de internet www.primarianegreni.ro.

Nr.14 Consilieri total: 11
Din 24.06.2020 Consilieri prezenţi: 11

Votat pentru: 11
Împotrivă: -
Abţineri: -

Preşedinte de şedinţă,
Saracut Marius-Nicolae Contrasemnează

Secretar general al comunei Negreni,
Secan Radu
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