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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala 

Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675,  
strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale 

 
 

 Văzând: 
 - Hotărârea nr. 3 / 2021 a Consiliului de administrație a  Școlii Gimnaziale Comuna 
Ariceștii Rahtivani 
 - Referatul de aprobare nr. 7473 din 15.02.2021 întocmit de  primarul comunei 
Aricestii Rahtivani, prin care se propune si se fundamenteaza adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în 
comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în 
vederea folosirii pentru servicii medicale; 
 - Raportul de specialitate nr.7674 din 16.02.2021 întocmit Serviciul Buget Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local; 
 -prevederile art. 112 din Legea nr. 1 / 2011 a educatiei nationale , cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -prevederile Ordinului nr. 5819 / 25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare 
a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a instituțiilor și unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării  acestuia 

- prevederile art. 286 alin. 4 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul aministrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
         - dispozitiile art. 129 alin. 1, alin 2 lit. c, alin 6 lit. a precum si ale art 96 din OUG nr. 57 / 
2019 privind Codul aministrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin.(3) lit.g)  si al art 196 , alin.(1) lit a ) din OUG.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

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

H O T Ă R Â R E  : 
 

 Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala 
Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail 
Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale; 

    



 Art. 2 Prevederile art.1, se aplică după obținerea avizului conform al Ministerului 
Educației și Cercetării; 

Art. 3 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. 4 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se asigură de către Secretarul general al comunei. 
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