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HOTĂRÂREA NR. 86 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor 

părţi aferente imobilelor în care îşi desfaşoară activitatea unele  

unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti 

 

  Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 93/10.03.2020 al consilierilor Stanciu 

Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei şi Raportul de 

specialitate comun înregistrat sub nr. 2097/05.03.2020 la Direcţia Tehnic-Investiţii, sub 

nr. 82/12.03.2020 la Direcţia Gestiune Patrimoniu şi sub  nr. 81/16.03.2020 la Direcţia 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la 

aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor părţi aferente imobilelor în care 

îşi desfaşoară activitatea unele unităţi de învăţământ situate în municipiul Ploieşti; 

Având în vedere avizul din data 10.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.6 

pentru învăţămant, sănătate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport; 

În conformitate cu art.112, alin. 6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

actualizată; 

În conformitate cu art. 4, lit. f, art. 9 alin. (1) şi art. 10, din Ordinul nr.5819/2016 

al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea procedurii 

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a 

instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile 

necesare acordării acestuia; 

Având în vedere că imobilele ce fac obiectul prezentei Hotărâri fac parte din 

domeniul public al municipiului Ploiesti potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 

privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova precum și al municipiilor, 

orașelor şi comunelor din județul Prahova, Anexa 2; 

Având în vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești sub 

nr.3236/17.02.2020 și nr.3912/26.02.2020 transmise de către conducerea unităţilor de 

învăţâmânt, Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” și Școala Gimnaziala „Candiano 

Popescu”; 

În temeiul art. 129, art.139, art.196, art.286, alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei unor părţi aferente 

imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi de învăţământ situate în 

municipiul Ploieşti, pentru o perioadă determinată de 5 (cinci) ani,  din spaţii aferente 

unităţilor de învăţământ, în spaţii în care se desfăşoară act de învăţământ particular şi 

de comerţ, aducătoare de profit, identificate în Anexa, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educaţiei Naţionale prin 

care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinaţiei imobilelor menţionate 

la articolul 1, care va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul 

nr.5819/25.11.2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Art. 3 Împuterniceşte primarul Municipiului Ploieşti să efectueze toate 

demersurile necesare obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale. 

Art. 4 Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale a avizului conform. 

Art. 5 Direcţia Tehnic-Investiţii şi Direcţia Gestiune Patrimoniu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 martie 2020 

 

 

                                                                  Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana-Geanina SERBINOV 


