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HOTĂRÂREA NR.15
Din 04. 03.2021
Privind: Schimbarea destinației imobilului în care funcționează Școala
Gimnazială,,Doamna Nica”, în vederea demolării corpului de clădire C6- școală
_____________________________________________________________________

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 478/04.03.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit

în şedinţă

extraordinară de îndată, online, în data de 04.03.2021, orele 14,00;
Având in vedere :
-Adresa nr.25956 din 26.02.2021 a Ministerului Educației și Cercetării,
Directia Patrimoniu și Investiții;
- Hotărârea nr. 130 din 04.03.2021 a Consiliului de Administrație a Școlii
Gimnaziale ,,Doamna Nica” Valea Mărului, județul Galați ;
-referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 479/04.03.2021;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,
înregistrat sub nr. 480/04.03.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂ ŞTE:
Art. 1.(1) Se aproba schimbarea destinației imobilului în care funcționează Școala
Gimnazială ,,Doamna Nica” Valea Mărului, în vederea demolării corpului de
cladire C6- școală.
Art. 1.(2) Demolarea se va face numai după emiterea avizului conform așa cum este
prevăzut in acordul Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Galați și al unității de învățământ Școala Gimnazială,,Doamna Nica” emise în anul
2018.
Art.2. Imobilul ce face obiectul propunerii menționate la art. 1.(1) se identifică prin
planul de situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.3. La data aprobării prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.
Art. 4. Primarul comunei va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.5. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei
Valea Marului si prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Chifan Nicoleta-Carmen

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

