
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea radierii din cartea funciară și scoaterea din evidență a unor construcții din baza 
materială a Scolii Gimnaziale Hârtop, ca urmare a demolării acestora 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat cu 

nr. 2857 din 12.08.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, înregistrat 

cu nr. 2858 din 12.08.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre; 

- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop, 

- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.56 din 17.12.2019  privind propunerea  schimbării destinației  unor 

construcții din baza materială a Scolii Gimnaziale Hârtop, aparținând domeniului public al comunei Hârtop, în 

vederea demolării acestora, 

- avizul conform al ministrului educației naționale, nr.33855 din 9.06.2021 emis in conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului educației naționale si cercetării științifice, nr. 5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii 

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de 

învățământ preuniversitar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia 

- autorizația de demolare a construcțiilor nr.20 din 17.06.2021 

- procesul verbal de recepție a lucrărilor de demolare a construcțiilor înregistrat cu nr. 2691 din 29.07.2021 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.37, alin. (31) din Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 

- art. 103 din Ordinul A.N.C.P.I NR. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară 

 - art. 112, alin. (2), alin. (6) si alin. (61) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educației naționale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- art. 361 alin.(2)- (4) Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, 

cu modificările și completările ulterioare 

- art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare 

și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 

 

 



În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (7), lit. a, art.139, art.196 alin. (1), lit.a din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă prezenta: 

H O T Ă R Â R E  

 

Art. 1. - Se aprobă  radierea din cartea funciară și scoaterea din evidența a unor construcții din baza materială a 

Scolii Gimnaziale Hârtop ca urmare a demolării acestora, cu elementele de identificare prevăzute in anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului C2 - Grădinița nr. 2 Hârtop, 

evidențiat la poziția nr.78 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hârtop, înscris în 

Anexa la Hotărârea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a încetării uzului în 

urma demolării. 

(2). Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Hârtop va fi actualizat în mod 

corespunzător după parcurgerea procedurilor prevăzute de H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 

municipiilor și al județelor. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 

prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              
Mihai-Cosmin GRĂDINARIU             Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
 
 Hârtop, 30.08.2021 
         Nr.50 
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Anexa  la Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.50 din 30.08.2021 

 

Lista 
cu elementele de identificare ale construcțiilor din baza materială a Scolii Gimnaziale Hârtop,  care se 

radiază din cartea funciara 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea construcției și adresa Suprafața  
m.p. 

Destinația inițială Observații 

1. Construcția C2- Grădinița nr. 2 
Hârtop,  

str. Cimitirului nr.2, sat Hârtop, 
comuna Hârtop, jud. Suceava 

suprafața construita la 
sol 124  m.p., regim de 

înălțime-parter 

Grădiniță nr.cadastral 
203-C2,   
înscris în 
Cartea 

Funciară nr. 
31479 Hârtop 

2. Construcția C3- grup social,  
str. Cimitirului nr.2, sat Hârtop, 
comuna Hârtop, jud. Suceava 

suprafața construita la 
sol 7  m.p., regim de 

înălțime-parter 

Grup social nr.cadastral 
203-C3,   
înscris în 
Cartea 

Funciară nr. 
31479 Hârtop 

3. Construcția C4- Magazie  
str. Cimitirului nr.2, sat Hârtop, 
comuna Hârtop, jud. Suceava 

suprafața construita la 
sol 46 m.p., regim de 

înălțime-parter 

Magazie de lemne nr.cadastral 
203-C4,   
înscris în 
Cartea 

Funciară nr. 
31479 Hârtop 

4. Construcția C5- grup social,  
str. Cimitirului nr.2, sat Hârtop, 
comuna Hârtop, jud. Suceava 

suprafața construita la 
sol 15  m.p., regim de 

înălțime-parter 

Grup social nr.cadastral 
203-C5,   
înscris în 
Cartea 

Funciară nr. 
31479 Hârtop 

 

 

 

Primar,     Compartiment financiar contabil 

                   Hrescanu Vasile-Cătălin          Ilioaia Diana-Alina 

 

 

 

 


