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privind aprobarea schimbării destina
Școala cu clasele I-IV Mânăstireni 
 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul
analizând propunerile primarului comunei Un
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Un
văzând adresa cu răspunsu

privind schimbarea destianției imobilului 
având în vedere rapoartele consultative ale:

 - comisiei pentru activităţi 
şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia
 - comisiei pentru învăţământ, sănătate
protecţie socială, protecţie copii, tineret

în baza prevederilor: 
- art. 112, alin (6) și (6^2) din Legea Educa

completările ulterioare 
în temeiul art.139, alin (1 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 

 
Art.1.–Se aprobă schimbarea destina

Școala cu clasele I-IV Mânăstireni 
parte din Domeniul Public al comunei Un
identificare: 

a) „Corp administrativ 1” situat în pc 304
inventarul bunurilor care apar

b) „Corp administrativ 2” situat în pc 304
inventarul bunurilor care apar

c) „Teren Corp administrativ” cu suprafa
Mânăstireni, la poziția nr.411
Unțeni 

Art.2. – După înscrierea dreptului de proprietate în cartea 
modificarea celor trei poziții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Unțeni, în conformitate cu prevederile art. 289 din 
privind Codul administrativ. 

R O M Â N I A 
JUDETUL BOTOSANI 
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 H O T Ă R Â R E 
destinației imobilelor Școala Generală nouă Mânăstireni

IV Mânăstireni  și teren aferent Școala cu clasele I

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare nr. 53

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni nr. 5369/2022, 

spunsul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, cu nr.12519/06
ției imobilului Școala Generală nouă Mânăstireni-Poiana

rapoartele consultative ale: 
 economico-financiare, agricultură, administrarea

comunală, protecţia mediului şi turism, servicii
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă
copii, tineret şi sport,  

2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modific

alin (1 și anin. (3), litera g și ale art, 196,  alin (1), 
ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

hotărăşte: 

chimbarea destinației imobilelor: Școala Generală nouă Mânăstireni
IV Mânăstireni  și teren aferent Școala cu clasele I-IV Mânăstireni

parte din Domeniul Public al comunei Unțeni în imobile cu altă destinație cu urm

” situat în pc 304, intravilan, în  localitatea Mânăstireni, la pozi
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Unțeni 

orp administrativ 2” situat în pc 304, intravilan, în  localitatea Mânăstireni, la pozi
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Unțeni 

rp administrativ” cu suprafața de 0,2316 ha, situat în pc 304,intravilan
ția nr.411 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 

După înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, se va p
ții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
prevederile art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

 

coala Generală nouă Mânăstireni-Poiana, 
cu clasele I-IV Mânăstireni  

cu referatul de aprobare nr. 5353/2022, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

Școlar Județean Botoșani, cu nr.12519/06.09.2022 
Poiana. 

agricultură, administrarea domeniului public 
turism, servicii şi comerţ; 

culturale, culte, muncă şi 

ției Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

 lit. a)din Ordonanța de 

coala Generală nouă Mânăstireni-Poiana, 
IV Mânăstireni, bunuri care fac 
ție cu următoarele date de 

Mânăstireni, la poziția nr. 470 din 

Mânăstireni, la poziția nr. 461 din 

,intravilan, în  localitatea 
țin domeniului public al Comunei 

funciară, se va proceda la 
ții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

ă a Guvernului nr. 57/2019 



Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Unțeni, 
judeţul Botoşani, prin compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se va publica pe pagina de internet a Comunei Unțeni şi în 
Monitorul Oficial Local, secretarul general al comunei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
Președinte de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 
30 Septembrie 2022 
Nr.44. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 


