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RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre prin care se propune schimbarea destinaţiei prin 

demolarea clădirii unde a funcţionat vechea şcoală din satul Miceşti şi constuirea unui parc 

verde cu arbori, arbuşti, alei pietonale, foişoare, băncuţe, mese de ping-pong din beton, spaţiu 

recreativ pentru comunitate 

 

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea schimbarea destinaţiei prin demolarea clădirii 

unde a funcţionat vechea şcoală din satul Miceşti şi constuirea unui parc verde cu arbori, arbuşti, 

alei pietonale, foişoare, băncuţe, mese de ping-pong din beton, spaţiu recreativ pentru comunitate.  

Avand în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11390/ 02.12.2021, întocmit de 

către consilierul local – dl. Stoica Adrian Ionel, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat sub nr. 59/ 02.12.2021 prin care propune Consiliului Local al comunei Miceşti 

schimbarea destinaţiei prin demolarea clădirii unde a funcţionat vechea şcoală din satul Miceşti şi 

constuirea unui parc verde cu arbori, arbuşti, alei pietonale, foişoare, băncuţe, mese de ping-pong 

din beton, spaţiu recreativ pentru comunitate.  

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)”.  

Articolul 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(6) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani 

calendaristici de la întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației 
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publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației. Procedura elaborării avizului 

conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației.“ 

2. Se introduce un nou alineat, alineatul (6^2), cu următorul cuprins: 

„(6^2) Schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de instituțiile și 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la 

întreruperea activității educaționale, de către autoritățile administrației publice locale, fără 

avizul conform al ministrului educației.“ 

Faţă de cele mai sus menţionate şi în temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 129, alin 1, alin 

2, lit. c) şi lit. d), art. 85, alin. 1 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, se propune adoptarea de către Consiliul Local al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş a unei hotărâri privind schimbarea destinaţiei prin demolarea clădirii 

unde a funcţionat vechea şcoală din satul Miceşti şi constuirea unui parc verde cu arbori, arbuşti, 

alei pietonale, foişoare, băncuţe, mese de ping-pong din beton, spaţiu recreativ pentru comunitate. 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier Achiziţii Publice 

 


