ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA

HOTĂRÂRE
Nr. 27 din 30 iunie 2020
privind : modificarea şi completarea Hotărârii nr 62 din 28.12.2018 cu privire la desfiinţarea
construcţiilor : CORP C5 -Anexă - - din incinta Liceului ” Simion Mehedinți” Vidra , construcţii
ce aparţin domeniului public al comunei Vidra, județul Vrancea.
Consiliul Local al comunei Vidra, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 30.06.2020
Analizând – proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr. 4426/30.06.2020 întocmit de
inițiator, dl. primar Pintilie Silviu, cât și raportul compartimentului de resort nr. 4427/30.06.2020 prin
care Compartimentul sitematizare-urbanism propune modificarea şi completarea Hotărârii nr 62 din
28.12.2018 cu privire la desfiinţarea construcţiilor : CORP C5 -Anexă - - din incinta Liceului ”
Simion Mehedinți” Vidra , construcţii ce aparţin domeniului public al comunei Vidra, județul
Vrancea.
Văzând - Hotărârea nr 62 din 28.12.2018 privind desfiinţarea construcţiei – Anexa C5 - din
incinta Liceului ” Simion Mehedinți” Vidra , construcţie ce aparţine domeniului public al comunei
Vidra, judetul Vrancea.
- în baza prevederilor :
- Hotărârii nr. 15/03.08.2016 privind actualizarea domeniului public al comunei Vidra, județul
Vrancea,
- Ordin nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia
- art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Acordului nr. 4222/30.06.2020 al Consiliului de Administraţie al Liceului ” Simion Mehedinți”
Vidra;
- Acordului nr. 3011/18.06.2020 al Consiliului de Administrație al I.S.J. Vrancea;
- Avizului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
În temeiul - art. 129 alin. (2) lit. b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1) și (8),
ale art. 139 alin. (3) lit. g și ale art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic . După articolul 1 din Hotărârea nr. 62 din 28.12.2018 se introduce un nou
articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
"(1^1) Se aprobă schimbarea de destinaţie a imobilelor ce fac obiectul art. 1. din prezenta hotărâre,
în scopul demolării, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al
comunei Vidra, făcând parte din baza materială a Liceului Simion Mehedinţi.”
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