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HOTĂRÂRE  NR.50 

      Privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, în 
care a funcţionat Grădiniţa cu Program Normal Zorile, din spaţiu de învăţământ, în spaţiu     
          necesar desfăşurării activităţii Centrului de primire în regim de urgenţă în cadrul  
                          Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru o perioadă de 10 ani 
             
 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în 
data de 30.09.2019; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.17220/24.09.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.17292/24.09.2019, 
întocmit de doamna Dinu Florina- director executiv în cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială; 

-Hotărârea Consiliului Local Costeşti nr.81 din 21.12.2018, privind propunerea 
schimbării pe perioadă nedeterminată a destinaţiei imobilului – construcţie şi teren 
aferent- „Grădiniţa cu Program Normal Zorile”; 

-adresa nr.3257 din data de 09.05.2019, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Argeş, înregistrată sub nr.8771 din 10.05.2019, privind comunicarea acordului cu privire 
la schimbarea destinaţiei imobilului în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Normal 
Zorile, din spaţiu şi teren cu destinaţie învăţământ, în imobil cu destinaţia Centru de 
primire în regim de urgenţă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială; 

-avizul conform nr.9565 din data de 10.09.2019, emis de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, comunicat prin adresa nr.32612 din 12.09.2019, înregistrată sub nr.16858 din 
18.09.2019, privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în oraşul Costeşti, 
judeţul Argeş, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Normal Zorile, din spaţiu de 
învăţământ, în spaţiu necesar desfăşurării activităţii unui Centru de primire în regim de 
urgenţă, pentru o perioadă de 10 ani; 

-memoriul justificativ nr.4950 din 15.03.2019, privind necesitatea schimbării 
destinaţiei imobilului construcţie şi teren aferent „Grădiniţa cu Program Normal Zorile” 
Costeşti, Argeş; 

-adresa nr.4054 din data de 05.12.2018, emisă de Şcoala Gimnazială nr.1 
Costeşti, înregistrată la Primăria oraşului Costeşti, sub nr.30233 din data de 06.12.2018; 

-Protocol de predare primire a imobilului Grădiniţa cu program normal Zorile 
Costeşti, înregistrat sub nr.4553/08.03.2019; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
            Ţinând cont de: 

-dispoziţiile art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.9 din Ordinul nr.5819/2016, 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; 



-prevederile art.13, art.15, din Legea nr.217/2003, pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare;  

-dispoziţiile art.286 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;  
 Văzând prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„c”, lit.„d” şi alin.(6) lit.„d” coroborat 
cu alin.(7) lit.„b”, art.133 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, 
              În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1.Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în oraşul Costeşti, judeţul 
Argeş, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Normal Zorile, imobil ce aparţine 
domeniului public al oraşului Costeşti, cu datele de identificare prezentate în anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din spaţiu de învăţământ, în spaţiu 
necesar desfăşurării activităţii Centrului de primire în regim de urgenţă în cadrul Direcţiei 
de Asistenţă Socială, pentru o perioadă de 10 ani. 
     Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale;  
-Biroului administrativ gospodăresc; 
-Şcolii Gimnaziale nr.1 Costeşti; 
-Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
-Direcţiei de Asistenţă Socială 
                                                                

                                     
Dată astăzi:30.09.2019 

                                                                                                 contrasemnează secretar general oraş, 
                                                                                                                      Chiriţă Iuliana 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     BADEA VASILE 

  
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la HCL nr.50/30.09.2019 
 

        
 
 

Denumirea bunului 
imobil 

Date de identificare 

Grădiniţa Zorile 
Construcţie cu fundaţie din beton, zid 
caramidă, sarpanta din lemn şi tablă 

SC=180 m.p. 

Teren aferent- Gradiniţa Zorile 
 

Suprafaţa = 738 m.p. 

 
 
 
 

                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                  BADEA VASILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


