ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.52/2020
privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str.
Szék nr. 123, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2020;
Ţinând cont de Adresa nr. 3790/ 20.02.2020, depusă de Școala Gimnazială „Xántusz János”,
prin care comunică intenția de a prelua în folosință a imobilului situat în Miercurea-Ciuc, strada Szék
nr. 123, în vederea organizării cursurilor școlare clasele V-VIII al secțiunii Waldorf, respectiv adresa
nr. 4533/27.02.2020 din care rezultă faptul că, imobilul va fi conformă cu destinația de unitate de
învățământ.
Analizând
Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau cu nr.4327/25.02.2020 şi
Raportul de specialitate nr.4329/25.02.2020 întocmit de Biroul evidență şi administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune
adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul
Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 123, aflat în patrimoniul public al municipiului Miercurea-Ciuc;
Certificatul de urbanism nr. 117/27.02.2020 emis din scopul ”schimbarea destinației imobilul
situat în str. Szék, nr. 123 în vederea creșterii suprafeței aferente procesului de învățământ la Școala
Gimnazială „Xántusz János” Miercurea-Ciuc.
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, cu
modificările şi completările ulterioare, poziția nr.302;
Luând în considerare prevederile art.112 alin.(1) din Legea nr.1/2011 - Legea educaţei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.50/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform art.7 lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
În temeiul art.129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. a), art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit.
a), precum art.298-300, art. 627 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în str. Szék nr.123, din casă de
cultură în imobil cu destinația de unitate de învățământ ,parțial, în vederea creșterii suprafeței

aferente procesului de învățământ la Școala Gimnaziale ”Xántusz János” - Általános Iskola
Miercurea Ciuc*Csíkszereda.
(2) Imobilul este compus din construcție în suprafaţă de 596 mp ( nr. inventar P1146 –
209.300 lei) și teren în suprafață de 4080 mp (nr. inventar P1146T – 192.780,00 lei), situat în
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr.123, aflat în domeniul public al municipiului MiercureaCiuc, înscris în Cartea Funciară nr.51249 Miercurea-Ciuc.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán
Ladislau și Biroul evidenţă și administrare patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate a
primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Serviciului amenajarea teritoriului și urbanism;
f) Școlii Gimnaziale „Xantus János”.
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