ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 15271/13.07.2021
Proiect
HOTĂRÂRE
privind schimbarea destinaţiei imobilului- C4 (CF nr. 41271), situat în municipiul
Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face parte din baza
materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării
corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi
construcţii cu aceeaşi destinație
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman,
înregistrat la nr. 15270/13.07.2021;
- adresa nr.30351/01.07.2021 transmisă de către Ministerul Educației;
În temeiul prevederilor art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 și art. 9 din Ordinul nr. 5819/2016
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, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 14, art. 136, alin.10 și
ale art.139, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: (1) Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271), situat
în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face parte
din baza materială a Școlii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării
corpului de clădire –sală de sport și edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi
construcții cu aceeași destinație.
(2) Schimbarea de destinaţie a imobilului se face pe perioada desfăşurării
lucrărilor.
Art. 2: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
INIŢIATOR
PRIMAR
prof. Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
Secretar general municipiu
jr.Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 15270/13.07.2021
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr.
41271, situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul
Suceava, care face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu”
Fălticeni, în vederea demolării corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe
terenul rămas liber, a unei noi construcţii cu aceeaşi destinaţie
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni nr. 53 / 19.04.2021 a fost
aprobată redenumirea obiectivului de investiţii “Construire Sală de sport - Şcoala
Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul
Suceava“ în “Construire sală de sport şi demolare sală existentă - Şcoala Gimnazială
Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ şi
aprobarea devizului general centralizator aferent proiectului.
Potrivit acestui proiect de investiții se va proceda la demolarea sălii de sport
actuale care se află în proprietatea publică a Municipiului Fălticeni și în administrarea
Școlii Gimnaziale ”Ion Irimescu” din Fălticeni și se va edifica, pe același amplasament, o
nouă construcție cu aceeași destinație – sală de sport, având caracteristici tehnice
superioare.
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 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, cu modificările și completările ulterioare, am solicitat Ministerului
Educației un punct de vedere, acesta transmițându-ne prin adresa nr.30351/01.07.2021
că pentru implementarea proiectului de investiție sus-menționat, se impune solicitarea
avizului conform al ministrului educației în vederea demolării corpului de clădire –sală de
sport și edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcții cu aceeași destinație.
Propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Fălticeni proiectul
de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271) situat în
municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face
parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu”, în vederea demolării
corpului de clădire –sală de sport și edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi
construcţii cu aceeaşi destinaţie.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
Direcția de Urbanism şi Disciplina în Construcții
Nr. 15532/15.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4(CF nr. 41271)
situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava, care
face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în
vederea demolării corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe terenul rămas
liber, a unei noi construcții cu aceeași destinație
Unul dintre obiectivele de investiții pe care municipiul Fălticeni își propune să îl
realizeze este ”Construire sală de sport și demolare sală existentă –Şcoala Gimnazială
”Ion Irimescu”- municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr.23, județul Suceava”,
întrucât sala de sport existentă este edificată în anul 1985 și suprafața actuală de 280
mp nu este suficientă pentru desfășurarea în condiții optime a orelor de pregătire fizică
pentru cei 760 de elevi ai acestei instituţii de învăţământ.
Întrucât sala de sport, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, face parte din
baza materială a Școlii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, pentru implementarea
obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile art. 112 alin.(6)-(8) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, este necesară obținerea de către UAT Fălticeni a avizului
conform al Ministerului Educaţiei pentru schimbarea destinației bazei materiale a
instituției de învățământ, așa cum este menționat în adresa Ministerului Educației nr.
14601/05.07.2021.
Schimbarea de destinaţie a imobilului se face pe perioada desfăşurării lucrărilor.
În acest context, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind
schimbarea destinației imobilului C4 (CF nr. 41271), situat în municipiul Fălticeni,
str. Nicolae Beldiceanu, nr.23, județul Suceava, care face parte din baza materială
a Școlii Gimnaziale ”Ion Irimescu”, în vederea demolării corpului de clădire – sală
de sport și edificarea, pe terenul rămas liber, a unui noi construcții cu aceeași
destinație.
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