
                                                                                                
ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA DĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA NR.33

Pivind  predarea către Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al
Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, pe baza de protocol,  a
amplasamentului  obiectilui  de  investiții:  Construire  grădiniță  program  normal  cu  3
grupe, sat Dănești,comuna Dănești,județul Gorj

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DĂNEȘTI,JUDEȚUL GORJ
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre inițiat,
-Referatul de aprobare întocmit la proiectul de hotărâre de către  primarul comunei 

Danesti, județul Gorj
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dănești,județul Gorj
-Programul Guvernului:Reforma Educației Timpurii în România,
 -Raportul de specialitate al  compartimentului de resort din cadrul aparatului de  

specialitate al primarului comunei Dănești,județul Gorj
În baza  prevederilor art.139 alin.(1)  și  art.196 alin.1 lit.a  din OUG  57/2019  
privind codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se  aprobă  predarea  către  Ministerul  Educației  Naționale-Unitatea  de
Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, pe baza
de protocol,  a amplasamentului constând în: construcție grădiniță – 399,4mp și 18.535
mp.teren aferent ,  situat în  comuna Danesti, sat Danesti aflat în proprietatea unității
administrativ-teritoriale,Comuna Dănești,județul Gorj , identificat potrivit Cărții funciare
nr. 35296, nr. topo. 35296  și liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de
către Ministerul Educației Naționale a obiectivului de investiţii: Construire  grădiniță
program normal cu 3 grupe, sat Dănești,comuna Dănești,județul Gorj.

Art.2. Amplasamentul  este  viabilizat,  conform  documentelor  urbanistice,  cu
respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă protocolul de predare primire conform anexei T1, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre,cu alegerea variantei DA la punctu 3 din aceasta.

 



Art.4.Prezenta  hotărâre  se  comunică  :  primarului  comunei  Dănești,  Instituției
Prefectului județului Gorj și Ministerului Educației Naționale- Unitatea de Management
al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare.

 Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local Danesti din
data de 27.05.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi contra si....-.. abtineri din
totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.

PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA
CONSILIER LOCAL                                           SECRETAR GENERAL
 BREHUI LEONID-VASILE                                POPA CLAUDIA RODICA

 


