RoMANrl
JUDETUL NEAMT
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI TA$CA

HorAnAnr
privind schimbarea destinaliei unui imobil aparfindnd domeniului public al comunei Taqca, din imobil
cu destinalia de unitate de invifdmAnt, in imobil cu altd destinatie

de
Consiliul Local al comunei Taqca, jude{ul Neamf, intrunit in qedinti ordinartr in ziua
20 noiembrie 2018;

yezend adresa nr.22935109.11.2018 prin care Consiliul Judefean Neamt ne solicitd
infiinlErii de servicii sociale'
identificarea unui imobil, care s6 poat6 fi transformat, in vederea
protejate pentru persoane cu dizabilitdti;
respectiv functiondrii unui Centru de zi qi a unor locuinJe

findnd cont

de Prevederile:

public6;

3 din Legea rc. 2l3ll99g cu modificdrile ulterioare privind bunurile proprietate
- HG nr. 548llggg privind aprobarea Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului

-.art.

ora$elor, municipiilor
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,

gi

judetelor;

-art.l12alin.6dinlegeanr.ll}ollaeducatieinationaleactualizata;
precum
- HG 13561200l privind atestarea domeniului public al judetului Neamt
municiilor, oraselor si comunelor;

Analizandraportuldespecialitatenr.T22gllg.|1.2018intocmit
Georgeta, consilier

n

al

SoPonari

din aparatul de sPecialitate al
cadrul compartimentului programe europene

in

primarului comunei Taqca;
Av6nd in vedere Prevederile art. 36,a1in.( 2),

lit. ,,b" din Legea m.
completdrile ulterioare

de cdtre doamna

si

21512001

lit.,,c",

ale art' 45 alin(3) qi ale art' 1 15' alin' 1'

a administratiei publice locale, republicatd' cu modificdrile

qi

;

HoTARA$rE:
Neagra' in suprafatd de

clddire $coala
Art. 1. Se aprobl schimbarea destinafiei imobilului
m.p., identificata
cu teren aferent, in suprafa}a de 3064
282 m.p.,identificat6 cu N.C. 5|077.C|,

N.C.

5107

7,

inv[tamdnt,

cu

de
raqca, din imobil cu destinafia de unitate
aparlin[nd domeniului public al comunei
persoane cu dizabilitdli' caurmare a
Centrul de zi qi locuin]e protejate pentru

in

solicitdrii Consiliului Judetean Neamt, de infiin{are de servicii sociale,

in

scopul realizdrii unor

obiective de interes public judetean.

Ayt.2. Schimbarea destinaliei imobilului de la art.l,

se opereazd de

la data emiterii avizului

conform al Ministrului Educaliei Nationale.

Art. 3. prevederile

prezentei hotarAri

vor fi duse la indeplinire de cdtre Compartimentul

responsabild cu
Urbanism qi Amenajarea Teritoriului, Compartimentul programe europene qi persoana

patrimoniul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Taqca.
Art. 4. Secretarul comunei Taqca va asigura publicitatea gi comunicarea prezentei hotdrdri
primarului comunei Taqca, compartimentului Urbanism gi Amenajarea Teritoriului, Compartimentului
programe europene, doamnei Ciucanu Camelia, responsabil cu patrimoniu, Instituliei Prefectului

judeful Neam!, in vederea verificdrii tegalitdfii qi tuturor instituliilor gi persoanelor interesate, in
termenul legal in vigoare.

Art.s La dataintrdrii in vigoare aprezenteihotdrari,

s

se abroga orice alte prevederi contrare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

IRIMIA A

Contrasemneazd pentru legalitate'

SECRETAR,
ROS}LFLENA
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Nr. 79 din 20.11.2018
Total consilieri locali: I 1
Prezenti:10

Pentru: 10

impotrivd:0
Abtineri:0
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