
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul în care a funcţionat Grădiniţa Magula, din 

spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării de activităţi cu caracter social 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8 din 13.02.2020, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 918 din 13.02.2020, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 919 din 13.02.2020, 
A vând în vedere: 
-Avizul conform al Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 8143 din 21.01.2020, comunicat prin 

Adresa nr. 36776 din 21.01.2020, pentru schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul situat în satul Magula 
nr. 406, comuna Tomşani, judeţul Prahova, respectiv terenul în suprafaţă de 300 mp din totalul de 5560 mp şi 
corpul de clădire C2 în care a funcţionat Grădiniţa Magula, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar 
desfăşurării unor activităţi cu caractre social, 

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 82 din 18.12.2018 privind aprobarea propunerii de 
schimbare a destinaţiei clădirii în care a funcţionat Grădinita Magula, din unitate de învăţământ în spaţiu 
pentru desfăşurare activităţi cu caracter social, modificată prin Hotărârea nr. 20 din 28.02.2019, 

-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 39/08.07.2014 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 37/26.10.2012 privind transmiterea în administrare, către 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomşani, a 
imobilelor în care se desfăşoară activitatea de învăţământ preuniversitar public din comuna Tomşani, judeţul 
Prahova, 

- Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 53/22.10.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la 
Hotărârea nr. 37/26.10.2012, 

-Extrasul de carte funciară pentru informare imobil CF 20690 Tomşani, 

În baza prevederilor: 
-Art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a 
avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţamânt 
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia , 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) alin. (2) literele „c" şi „d", alin. (6) litera „a", alin. (7) 
literele „a" şi „b" şi art. 139 alin. (3) litera „g" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 
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Consiliul local al c omunei Tomşani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul situat în satul Magula nr. 406, 
comuna Tomşani, judeţul Prahova, respectiv terenul în suprafaţă de 300 mp din totalul de 5560 mp şi corpul 
de clădire C2 în care a funcţionat Grădiniţa Magula, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfăşurării 
unor activităţi cu caracter social. 

ART. 2: Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1 se realizează pentru o perioadă de 7 ani, 
după care incinta compusă din terenul în suprafaţă de 300 mp şi corpul de clădire C2 va reveni la destinaţia 
iniţială şi anume spaţiu de învăţământ. 

ART. 3: Restul imobilului, înscris în cartea funciară nr. 20690 Tomşani îşi păstrează destinaţia de 
spaţiu de învăţământ. 

ART. 4: Secretarul general al comunei Tomşani va comunica hotărârea instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
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Număr consilieri în funeţie 13 
Numlir consilieri prezenţi A 1 
Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 
Abţineri -=-

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 
Tomşani, 

Matei Violeta Iuliana 
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