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H O T Ă R Â R E 
privind schimbarea destinației în vederea demolării  unei construcții, și anume 

gradinita sat Tîrgșoru Nou , comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 
 
 

 Văzând: 
 - Hotărârea nr. 14 / 13.12.2021 a Consiliului de administrație a  Școlii Gimnaziale 
Comuna Ariceștii Rahtivani, înregistrată la primaria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.  27768 
/ 14.12.2021 prin care a fost aprobată recomandarea Evaluarii tehnice de desfacerea 
integrala a constructiei; 

- Referatul de aprobare nr. 7485 / 03.02.2022, prezentată de Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani; 
 - Raportul de evaluare tehnică a cladirii gradinita sat Tirgsoru Nou înregistrat la 
Primaria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.  20726 / 30.08.2021; 
 - Raportul de specialitate nr. 7499 / 03.02.2022 întocmit de Compartimentul Tehnic, 
Achiziții Publice și Investiții; 
 - Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local;  
 - Extrasul de Carte Funciara nr. 22023 Ariceștii Rahtivani; 
 - Prevederile Legii nr. 1 / 05.01.2011 a educatiei nationale , cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 286 alin. (1) si (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
          - dispoziţiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care 
alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor admininstrativ teritoriale; 

- dispozitiile art. 8 alin 1 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispozitiile art. 129 alin 1 si alin 2 lit. c, alin 7 lit. a, precum si ale art 286 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  57 / 2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  

    



 
H O T Ă R Â R E  : 

 
Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației în vederea demolării  unei construcții, și 

anume gradinita sat Tîrgșoru Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, aparținând 
domeniului public al comunei Ariceştii Rahtivani, având datele de identificare prevăzute în 
anexa la prezenta hotărâre; 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani prin  aparatul de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Ariceştii Rahtivani; 

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
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