
 

 

HOTĂRÂRE 

 privind  propunerea de schimbare de destinație a unui spațiu în suprafață de 14 m.p. și a unui 

teren în suprafață de 40 m.p.  aparținând Grădiniței  Nr.2 -Plopșoru situată pe D.C. -95 , nr.24 , 

sat Plopșoru ,  comuna Daia , județul Giurgiu 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 437  / 2015 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr. 438 / 2015 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 519 / 2015 

 -prevederile  art.112, alin.2 coroborat cu alin 6 din Lg.nr.1 / 2011 a educației naționale, cu 

 modificările şi completările  ulterioare 

 -prevederile art.3, alin.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu 

 modificările şi completările  ulterioare 

 -prevederile art.36, alin.1 și 2 lit,,c,, art.45, alin.3, art.123 din Lg.nr.215/ 2001 a 

 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 -prevederile art.7 (2) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica 

 republicată 
-prevederile  anexei nr.16  la H.G. nr.968 / 2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Giurgiu 

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice 

locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 Art.1 . Se aprobă propunerea de schimbare de destinație a unui spațiu în suprafață de 14 

m.p. și a unui teren în suprafață de 40 m.p., proprietate publică a comunei Daia  

aparținând Grădiniței  Nr.2 -Plopșoru situată pe D.C. -95 , nr.24 , sat Plopșoru , comuna 

Daia , județul Giurgiu ,fiind înscrisă în Cartea Funciară nr. 31075 , număr cadastral 

31075, din spațiu  și teren aferent unității de învățământ în spațiu și teren cu altă 

destinație , în vederea utilizării acestora pentru modernizare și creșterea gradului de 

educație prin acces la  informare . 

 Art.2.Se aprobă schimbarea destinației imobilului prevăzut la art.1 , pentru o perioadă de 

cinci ani . 

 Art.3.Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art. 1 va opera de la data emiterii 

avizului avizului conform al M.E.N.  sau la împlinirea termenului prevăzut la art. 112 , 

alin. 6^1 din Lg.nr.1/2011 a educației naționale , cu modificările ulterioare. 

 Art.4.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei  Daia. 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

TUDOR TUDORACHE    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

DAIA, 30.01.2015 

Nr. 6 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului 

Local al comunai Daia  

 

 


