
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din numărul 
consilierilor prezenți și 80 % din numărul consilierilor in funcție 
 

           

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
 

HOTĂRÂRE NR.37/16.05.2022 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Arieșeni a următoarele imobile: 
Remiză PSI, Sală de sport + ateliere practică, Școala- Cobleș, Școala -Fața-Cristesei, Școala-Bubești, 

Școala-Dealu-Bajului, Școala-Pătrăhăițești, Școala Casa de Piatră 
 
 Consiliul Local al Comunei Arieseni, județul Alba 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Arieșeni, înregistrat sub nr.3172/10.05.2022  
-raportul comun al compartimentelor de specialitate înregistrat sub nr.3173 din 10.05.2022; 
- adresa înregistrată la primăria comunei Arieșeni sub nr. 6916/16.11.2021 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3; 

In conformitate cu prevederile: 
-art.2 din OG 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 administrative – teritoriale, 
aprobata prin Legea nr. 246/2001; 
-art.1 alin.1 și art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.112 din  Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 
-art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 – alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.art.129 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 – alin.4 coroborate cu art. 139 alin.3 lit.g) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Arieșeni 

urmatoarelor imobile-construcții: Remiză PSI, Sală de sport + ateliere practică, Școala- Cobleș, Școala 
-Fața-Cristesei, Școala-Bubești, Școala-Dealu-Bajului, Școala-Pătrăhăițești, Școala Casa de Piatră: 

Art.2.-Trecerea în domeniul privat al comunei Arieșeni  deoarece aceste nu se mai utilizează conform 
destinație și se propune schimbarea destinație acestora în funcție de starea de degradare. 

Art.3.-Consecintă a art.1 se va actualiza în mod corespunzător inventarul domeniului public al 
comunei Arieșeni, evidenţa contabilă şi se vor efectua modificarile corespunzătoare pe anexa nr. 15 la HG 
nr.23/2001. 

Art.4. Se împuternicește primarul comunei Arieșeni pentru contractarea unui evaluator, care să 
evalueze clădirele prevăzute la art.1. 

Art.5.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului 
administrativ, modificată și completată. 

Art.6.-Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Arieșeni prin 
aparatul de specialitate. 

     Art.7 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie  

 
        contrasemnează pentru   legalitate, 

președinte ședință,                       pt. secretar general, 
consilier local                                                   inspector asistent 

              Mădălin-Petru PETRUSE                                  Ionel-Viorel BELEI 
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