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Nr. 9 / 15.02.2021 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

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; 
 -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. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

           Gheorghe ORBU 
 

 
                            
 
 
                                                                                        Avizat, 

                                                                                               Secretar General al Comunei 
                                                                                                     Violeta- Neluța PETCU 
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Nr. 7473 / 15.02.2021 
 
 

     REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre 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 
 
 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 286 alin (1),”Domeniul public 
este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele stabilite 
în anexele nr. 2 - 4 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de 
uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ - 
teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege”.                                         
 Construcția Atelier Scoala situata in comuna Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, 
T11, P675,  figurează în HG nr. 1359 / 2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova  
a comunei Ariceștii Rahtivani ca aparținând domeniului public al comunei.                     
 În satul Stoenești s-a redus mult numărul elevilor care frecventează cursurile 
Școlii Gimnaziale, ceea ce a dus si la reducerea activitatatilor scolare.  Datorita acestui 
fapt, cladirea “Atelier Scoala” nu are dotari tehnice specifice activitatilor scolare si nu a 
mai fost folosita in acest scop de mai mult de 12 ani.                                                      
 În incinta scolii Stoenesti exista 4 sali de clasa si un laborator, in care isi 
deruleaza activitatea elevi din clasele 0-4 , precum si cate un colectiv din clasele 5, 6 si  
8. Drept urmare, Consiliul de administratie al scolii solicita posibilitatea schimbarii 
destinatiei cladirii “Atelier Scoala Stoenesti”, intr-un spatiu destinat desfasurarii unor 
activitati de interes public.                                                                                           
 Satul Stoenesti are o populatie de 1198 de cetateni si un singur medic de 
familie, de aceea este propusa infiintarea de mai multe cabinete medicale in comuna. 
Un spatiu potivit pentru desfasurarea serviciilor medicale ar fi cladirea “Atelier Scoala 
Stoenesti”. 

   
 



În vederea închirierii cladirii “Atelier Scoala Stoenesti” este necesar adoptarea 
unei hotărâri a consiliului local. In acest sens, hotarare care va face parte din 
documentatia necesara obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei si  Cercetarii.  
 În conformitate cu prevederile legale în materie, pentru 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, se impune inițierea proiectului de hotărâre pe care îl 
consider legal și oportun. 
          
 
               PRIMAR  
       Gheorghe ORBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
Serviciu Buget Finanțe și Investiții 
Nr. 7674 / 16.02.2021 
 
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre 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 
 

 
 Proiectul de hotărâre 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 a fost propus şi iniţiat de Primarul comunei Ariceştii Rahtivani. 
 În conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ - teritoriale 
sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu.  
 Potrivit art. 112, alin (2) din Legea nr. 1 / 2011 a educatiei nationale , cu 
modificările și completările ulterioare, “Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie 
timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale 
celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din 
domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale.“  
 Totodata, potrivit alin (6), „Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile 
administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale”. 

Construcția Atelier Scoala situata in comuna Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, 
T11, P675,  figurează în HG nr. 1359 / 2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova  
a comunei Ariceștii Rahtivani ca aparținând domeniului public al comunei.  

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2), lit. (a),” Consiliul 
local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei”. 

In satul Stoenești s-a redus mult numărul elevilor care frecventează cursurile 
Școlii Gimnaziale, ceea ce a dus si la reducerea activitatatilor scolare.  Datorita acestui 
fapt, cladirea “Atelier Scoala” nu a mai fost folosita in scopul activitatilor scolare de mai 
mult de 12 ani.  



Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Comuna Arice;tii Rahtivani (de 
care aparține și Școala Stoenești) a emis Hotărârea nr. 3 / 15.02.2021, prin care a fost 
aprobată propunerea schimbării destinatiei cladirii “Atelier Scoala Stoenesti”.  
 Conform art. 9, alin (1) din Ordinul nr. 5819/2018 al Ministerul Educaţiei 
Naţionale si Cercetării Ştiinţifice , privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,  
Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită si de hotărârea consiliului local prin 
care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei 
părţi din imobil. 

După primirea avizului conform, este necesar adoptarea unei hotărâri de catre 
Consiliul Local prin care sa se stabileasca conditiile inchirierii spatiului in cauza. 
 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre 
îndeplineşte condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în 
şedinţa de consiliu local. 

 
Serviciu Buget Finanțe și Investiții 

Inspector: Anca BURTOIU 
 

  

 


