U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 888 DIN 23.01.2020
(privind efectuarea demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești,
județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare)

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-cererea formulată de Școala Gimnazială Chicerea, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Tomești, prin care se
solicită desființarea grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, imobil aflat într-o stare avansată de
degradare și care prezintă un pericol major pentru elevi, riscând să se prăbușească;
-nota de fundamentare cu nr. 886 din 23.01.2020, a primarului comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan, prin care
solicită trecerea, din domeniul public comunei Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a
grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată
de degradare și care prezintă un pericol major pentru elevi, riscând să se prăbușească;
-referatul de specialitate cu nr. 887 din 23.01.2020, al doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal
cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași cu privire la
aprobarea imobilului de mai sus, din domeniul public comunei Tomești, în domeniul privat al comunei Tomești, în vederea
desființării;
-proiectul de hotărare cu nr. 888 din 23.01.2020, întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomeşti, domnul Timofte
Ştefan, pentru aprobarea:”efectuării demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public comunei Tomești, județul
Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la Școala din sat Goruni, comuna
Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de degradare și care prezintă un pericol major pentru elevi,
riscând să se prăbușească”;

-H.C.L. Tomești nr. 75 din 26.09.2013, privind aprobarea listei cu bunurile aparținând domeniului public al
Comunei Tomești, Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr.
326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007 pentru modificarea şi completarea H.G.R. nr.
1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 66 la hotărâre; Legea nr. 50 din 29 iulie
1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor; O.G. nr. 81 din 28 august 2003, cu modificările și completările ulterioare, privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice cu nr.
3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul instituțiilor publice si al persoanelor juridice fără scop patrimonial; H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; art. 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (c) și ale alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă efectuării demersurilor legale în vederea trecerii, din domeniul public comunei
Tomești, județul Iași, în domeniul privat al comunei Tomești, județul Iași, a grupului sanitar exterior de la
Școala din sat Goruni, comuna Tomești, în vederea desființării, imobil aflat într-o stare avansată de
degradare și care prezintă un pericol major pentru elevi, riscând să se prăbușească.
(2)Desfiinţarea clădirii se va face cu avizele favorabile ale instituţiilor abilitate.
(3)Materialele rezultate din desfiinţarea clădirii vor fi inventariate şi valorificate, conform
normelor legale în vigoare, de către o comisie constituită prin dispoziţia primarului.

Art.2.H.C.L. Tomești cu nr. 75 din 26.09.2013, privind aprobarea listei cu bunurile aparținând
domeniului public al Comunei Tomești, Județul Iași, se va modifica în conformitate cu prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. Se împuternicește Primarul Comunei Tomești să ducă la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4.Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate, viceprimarului comunei și compartimentului
financiar-contabil din cadrul primăriei, Școlii Gimnaziale Chicerea, altor persoane fizice și juridice
interesate, toate prin grija secretarului general al Comunei Tomești.
Adoptată azi: 30.01.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general UAT,
Gabriel Mancaș

