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Nr. 44/ 19.05.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, 
judeţul Bacău 

 
 

 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  
.05.2022. 

 Luând în  dezbatere:  
a)  Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  

înregistrat sub nr. 5213/ 19.05.2022 prin care se propune Consiliului Local Măgura aprobarea  
proiectul de hotarare;  

b) Raportul înregistrat sub nr. 5214/ 19.05.2022 întocmit de dl. Mustea Iulian – 
consilier principal - Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, 
disciplina în construcții, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Cartea Funciară nr. 65581 – C1– Comuna Măgura, judeţul Bacău; 
d) Poziţia nr. 11 din Anexa nr. 49 din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al 

Comunei Măgura, judeţul Bacău; 
e) H.C.L. nr. 15/ 25.02.2022 privind propunerea de desfiintarea/demolarea Scolii 

Generale din sat Sohodol, comuna Magura, judetul Bacau 
f) Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 15398/ 29.10.2021 pentru 

demolarea pentru demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Magura, 
judetul Bacau, transmis cu adresa nr. 2538/ 01.11.2021             

În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 7 lit. d) coroborat cu art. 286 a OUG 

57/2019 privind Codul administrativ; 
b) art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) art. 7 şi art. 9 din Anexa la Ordinul MENCS nr. 5819/  25.11.2016 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, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
f) Legii nr.10/1995 privind calitatea in contrucţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care se prevede că, administratorul are obligaţia să urmărească comportarea in  
timp a construcţiilor şi să ia măsuri pentru punerea in siguranţă a acestora sau să propund 
desfiinţarea lor. 
 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 
 
 



 
 
 În temeiul prevederilor ale art. 133, alin (2) lit.a), ale art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), 
ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 și ale art. 198, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă schimbarea de destinație și demolarea construcţiei cu destinaţia Scolii 

Generale din sat Sohodol, comuna Magura, judetul Bacau, bun imobil aparţinând Domeniului 
Public al Comunei şi aflat în administrarea Consiliului Local Măgura, în baza și respectând 
Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 15398/ 29.10.2021 pentru demolarea 
pentru demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Magura, judetul Bacau. 

Art.2. Se aprobă radierea Scolii Sohodol din sat Sohodol, comuna Magura, judetul 
Bacau – C1, CF  65581 – C1, în suprafaţă de 168 m.p. de la Poziţia nr. 11 din Anexa nr. 49  
din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al Comunei Măgura, judeţul Bacău, după parcurgerea 
etapelor de demolare prevăzute de Legea nr. 50/ 1991. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Tribunalul Bacău.  

Art. 4. - Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura - dl. Costrăș Iordache, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și 
pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Din      .05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 



 
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACAU 

COMUNA MĂGURA 
E – mail:contact@primaria-magura.ro 

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 

 

 

     

Nr. 5213/ 19.05.2022 

 

 

REFERAT   DE  APROBARE  

la Proiectul de HCL privind demolarea Scolii Sohodol situata in sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău 

 

 

 

Tinand cont de urmatoarele aspecte: 

- stadiul avansat de degradare al constructiei; 
-  multe dintre elementele structurale nu mai prezinta siguranta in exploatare, constituind un real pericol de 

accidente prin cedarea acestora, iar utilizarea in continuare este total periculoasa fiind necesara 
desfiintarea/demolarea acesteia in scopul protejarii vietii oamenilor si a mediului inconjurator; 

- cladirea mai sus-mentionate nu este utilizata de foarte mult timp, nefiind necesara pentru activitatile instructiv 
educative, iar eventualele lucrari de reabilitare ar presupune alocare de fonduri substantiale, care nu se 
justifica din punct de vedere functional pentru activitatea instructiv educativa; 

- initierea unor viitoare proiecte de investitii benefice comunitatii din comuna Magura, judetul Bacau. 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de HCL privind propunerea de 
demolare/desfiintare a Scolii Sohodol inscrisa in CF 65581, situata in sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău, în 
forma prezentată. 

 

 

 

Primar,  

Costrăş Iordache 
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Nr. 5214 / 19.05.2022 
 
 

R  A P O R T     D E  S P E C I A L I T A T E 
la Proiectul de HCL privind demolarea Scolii Sohodol situata in sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău 

 
        Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. .5213./ 19.05.2022,  intocmit de Primarul 
comunei Măgura – dl. Costrăş Iordache, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prin care propune 
Consiliului Local al comunei Măgura aprobarea demolarii Scolii Sohodol situata in sat Sohodol, comuna 
Măgura, judeţul Bacău. 

La art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prevede: 

„(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului 
educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (alineat modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 49/2014, în 
vigoare de la 30 iunie 2014)” 

 
La art. 7 şi art. 9 din Anexa la Ordinul MENCS nr. 5819/  25.11.2016 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, se prevede: 

„Art. 7. - În cazul demolării construcţiilor existente, schimbarea de destinaţie a imobilului se face 
pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână 
în domeniul public al localităţii, făcând parte din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat. 

Art. 9. - Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită de următoarele documente:  
1. hotărârea consiliului local/consiliului judeţean prin care se propune schimbarea destinaţiei unui 

imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil; ” 
În data de 04.11.2021, cu adresa nr. 2538/ 01.11.2021, a fost transmis Avizul conform al 

Ministerului Educației Naționale nr. 15398/ 29.10.2021 pentru demolarea Scolii Sohodol din sat Sohodol, 
comuna Magura, judetul Bacau intrucat in acest corp de cladire nu se desfasoara niciun proces 
educational. 

Faţă de considerentele expuse anterior Mustea Iulian – consilier principal Compartimentul de 
Urbanism, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind demolarea Scolii Sohodol inscrisa in Cartea 
Funciara nr. 65581 a comunei Magura şi propune adoptarea lui în forma prezentată. 

 
 

Intocmit, 
Consilier Urbanism 

Mustea Iulian 
 

 


