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privind: Trecereu din domeniul public tn domeniul privat al (J.A.T.
Tulnici, a construcliei cu destinalie $coald cu clasele I-VII
sat Tulnici, tn vedereu demoldrii

Consiliul local al comunei Tulnici, judelul Vrancea, tntrunit tn gedinld
ordinard, lq data de 24 aprilie 2019

- analizdnd raportul de specialitate al domnului Sbirciog Ion,
inspector in cadrul aparatului r1e specialitate aI primarului comunei
Tulnici, jude{ul Vrancea, inregistrat sub nr. 2455 din 24 aprilie 2019 prin
care propune emiterea unui proiect de hotdrdre privind trecerea din
domeniul public tn domeniul privat al (J|,A.T. Tulnici, a construcliei cu
destinalie $could cu clusele I-VfiI sat Tulnici, tn vederea demoldrii, cdt
gi proiectul de hot[rdre emis de Prrimarul comunei Tulnici, in acest sens;

- avf,nd in vedere prevederile art. I 12 alin. (2) $i (6) din Legea nr.
ll201l - Legea educaliei Nafi,onale, r:epublicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;

- in conformitate cu preverlerile Legii nr. 213 din 1998, privind
proprietatea publicS qi regimul juridic al acesteia, cu modificarile gi
completdrile ulterioare ;

- inbaza prevederilor art. 858 din Legeam.28712009 - Codul Civil
cu modificarile gi completdrile ulterrioare;

- in urma prevederilor H.G. nrr. 548 din 1999, privind Normele tehnice
pentru intocmirea inventarului burrurilor clerro alcdtuiesc domeniul public al



- {inand cont de prevederile art. 7 qi 9 din OMEN privind aprgbarea

procedurii de elaborar e a avizului conform pentru schimbarea destinafiei

bazei materiale a instituliilor gi unitdlilor de invd{[m6nt preuniversi]tar de

stat' precum gi condiliile necesare acorddrii acestuia;

- urmare a avizului favorabil al comisiei pentru prograr4e de

dezvoltare economico - sociala, buget - finante, administrarea domeniului

public si privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunald, pr{tectia

mediului, servicii si comert.

- in temeiul art. 36 alin. 2, rit. c), alin. 5, lit. c), art. 45 alin. l, art.

115 alin. I' lit. b) li 117 din Legea nr. 21512001 privind adminiqtraJia

publicd local6, republicatd, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare:

comunelor, oragelor, municipiilor gi judelelor,
complet[rile ulterioare:

Vrancea.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

cu modificdrfile gi

domeniul privat al U.A.T.

clasele I-VIII sat Tqlnici,

CONTRASEMNE AZA

IiECRETAR AL COMUNEI,

rron{&{grE:

Art. 1. Trecerea din domeniul public, in
Tulnici, a construcliei cu destinafiie $coald cu

in vederea demoldrii.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de cdtre

primarul comunei Tulnici, judelul Vrancea, prin aparatul de specialitpte gi

comunicate celor interesali de secretarul Comunei Tulnici, judeJul

Consilier local,
Foric Fdni
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