
R O M Â N I A                                                                                                       PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                     Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                 SECRETAR 
  

H O T Ă R Â R E A

                        privind schimbarea destinaţiei  bazei materiale a imobilului înscris CF 400425, 
                        cu nr. top. 326-327/1/2, 333-334/b/2/2, situat în oraşul Deta, str. Înfrăţirii nr. 7.

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
               Având în vedere referatul nr. 667/2016 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului  
autorizarea executării  lucrărilor  şi  administrarea patrimoniului  al  Primăriei  oraşului Deta, prin care se 
propune schimbarea destinaţiei bazei materiale a imobilului înscris CF 400425, cu nr. top. 326-327/1/2, 
333-334/b/2/2, situat în oraşul Deta, str. Înfrăţirii nr. 7, în care a funcţionat Atelierul şcolar al Liceului 
Tehnologic „Sfântu` Nicolae” Deta, după obţinerea avizului conform al Ministerului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice - Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta nr. 
694/2016, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiei Urbanism şi administrarea patrimoniului şi 
Comisiei Juridice ;
               În conformitate cu prevederile art. 112 alin.(6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare  şi  art.  36  alin.  (2)  litera  „c”  din  Legea  nr.  215/2001  privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
               În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

               Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei bazei materiale a imobilului înscris în CF 400425, cu nr. 
top. 326-327/1/2, 333-334/b/2/2, situat în oraşul Deta, str. Înfrăţirii nr.7, din ”Atelier şcolar” aparţinând 
Liceului Tehnologic „Sfântu Nicolae”  Deta, în  spaţiu  cu  destinaţia  locuinţe  sociale,  la  dispoziţia 
Consiliului local al oraşului Deta, urmând ca potenţialul social să fie valorificat ulterior.

               Art.2. Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data obţinerii avizului conform al 
Ministerului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
               
               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

                      - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                      - Primarului Oraşului Deta;
                      - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta;
                      - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării  lucrărilor  şi  
administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta;
                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
                      - Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; 
                      - O.C.P.I - Biroul C.F. Deta.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.


