
 

 

ROMÂNIA                                                                                              

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA  OGRA 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A    
Nr. 15 din 22 martie 2017 

 

privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al 

comunei Ogra, din imobil cu destinația de unitate de învațământ în imobil cu destinația 

de Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domniciliu  

 
 

Consiliul Local al Comunei Ogra, județul Mureș, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1211 / 10.03.2017, privind propunerea schimbării 

destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Ogra, din imobil cu 

destinația de unitate de învațământ în imobil cu destinația de Centru de zi pentru 

persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu,  

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

Ținând cont de  prevederile: 

- art.3 si 4 din Legea nr.213/1998 cu modificarile si  completarile ulterioare  

privind bunurile proprietate publică , 

-H.G nr.548/1999, privind Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor, 

-art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, actualizată, 

-Ordinul nr.5819/2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de 

învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordarii acestuia, 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. „c” , art.45 alin.(3) ale art.115 

alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publicxe locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă propunerea schimbării destinației, pe perioadă nedetrerminată, a 

imobilului- Școală generală și teren intravilan aferent, situat în satul Dilei Vechi, 

nr.188, aparținând domeniului public al comunei Ogra, din imobil cu destinația de 

unitate de învățământ, în imobil cu destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice 

cu unitate de îngrijire la domniciliu. 

Art.2 Schimbarea destinației imobilului menționat la art.1 se operează de la data 

emiterii avizului conform al ministrului educației naționale. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințeă primarul 

comunei Ogra și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului din cadrul 

aparatului de specialitate. 

                                                                         Contrasemnează 
  

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        SECRETAR, 

              Neacșa Teodor                                                Crefelean Anicuța-Ramona 



 

 

 

 

 


