
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI BRODINA 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea demolării imobilelor Scoală cu clasele I-VIII Brodina 
de Jos, Corp II si Scoală cu clasele I-VIII Brodina de Jos, Corp III, 

situate in satul Brodina de Jos, comuna Brodina, judetul Suceava, 
imobile care apartin domeniului public al comunei Brodina, judetul 

Suceava 

 
Consiliul local al comunei Brodina, judeţul Suceava; 

  Având în vedere:  
- Referatul de aprobare întocmit de domnul Ilaş-Rusu Codrin-George, 

primarul comunei Brodina, înregistrat sub nr. 178 din 09.01.2020; 

- Raportul de specialitate a compartimentului urbanism, înregistrat sub nr. 
179 din 09.01.2020; 

- Avizul  comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, 

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală si protectia mediului, turism, amenajarea teritoriului si 

urbanism,  înregistrată sub nr.809 din 31.01.2020; 
     - Anexa nr.20 la HCL nr.1357/2001 privind inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Brodina, pozitiile nr.97 si 98; 

     - Documentatiile  tehnice de demolare intocmite de către S.C. Bohemia 
Construct SRL Rădăuti nr.16 si 17/2019 inregistrate la primăria comunei Brodina 
sub nr. 1280 din 13.02.2019 si nr.1312 din 14.02.2019; 

    - Hotărârile nr.27 si nr.28 din 14.12.2019 ale Consiliului de Administratie al 
Scolii Gimnaziale Brodina privind acordul demolării clădirilor Scoală cu clasele I-

VIII Brodina de Jos-Corp II si Scoală cu clasele I-VIII Brodina de Jos –Corp III; 
   - Acordul Inspectoratului Scolar Judetean Suceava nr.2844 din 29 martie 2019; 
   - HCL nr.16/31 mai 2019 privind solicitarea adresată Ministerului Educatiei 

Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbării destinatiei 
pentru demolarea imobilelor Scoală cu clasele I-VIII Brodina de Jos, Corp II, 

comuna Brodina, judetul Suceava si Scoală cu clasele I-VIII Brodina de Jos,Corp 
III, comuna Brodina, judetul Suceava; 
    - Avizul conform al ministrului educatiei nationale pentru schimbarea 

destinatiei imobilului in care functionează Scoala cu clasele I-VIII Brodina de Jos, 



situate in satul Brodina de Jos, comuna Brodina, judetul Suceava in vederea 
demolării corpurilor de clădire C2 si C3, nr.9550/05.09.2019; 

     - prevederile art.8 alin.(1) si (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 
    - prevederile art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

   -  prevederile Ordonantei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale; 

    - prevederile art.112 alin.(6) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu 
modificările si completările ulterioare; 

    - prevederile Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare 
a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si 
unitătilor de invătământ preuniversitar de stat , precum si conditiile necesare 

acordării acestuia; 
 În temeiul dispozițiilor  art.129 alin.(1),alin.(2) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.g),  
art.196 alin.(1) lit. a), art.198 alin.(1) si (2)  din Ordonanta de de urgenta a 

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1. (1)Se aprobă demolarea, cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare, a imobilelor Scoală cu clasele I-VIII Brodina de Jos, Corp II si Scoală cu 
clasele I-VIII Brodina de Jos, Corp III, situate in satul Brodina de Jos, comuna 

Brodina, judetul Suceava, care apartin domeniului public al comunei Brodina, 
judetul Suceava , inscrise la pozitiile 97 si 98 in inventarul bunurilor din domeniul 
public al comunei. 

                   (2) Materialele rezultate din demolare se vor recupera si valorifica 
in conditiile legii. 
                   (3) Demolarea imobilelor mentionate la alin.(1) se va face după 

emiterea de către Primarul comunei Brodina, judetul Suceava a autorizatiei de 
desfiintare.                 

                   (4) Imobilele vor fi scoase din functiune, casate si dezmembrate, 
scăzute din inventarul comunei Brodina pe baza procesului verbal de casare, iar 
valorificarea eventualelor materiale rezultate ca urmare a demolării vor constitui 

venit la bugetul local al comunei Brodina. 
                 (5) După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, 
compartimentul financiar-contabil va actualiza datele din evidenta cantitativ 

valorică.  



       Art.2. Se aprobă radierea imobilelor Scoală cu cl.I-VIII Brodina de Jos, 
situată in satul Brodina de Jos, din lemn, acoperită cu tablă-225,5 mp.din anul 

1949, cod clasificare 1.6.2 si Scoala cu cl.I-VIII Brodina de Jos, situată in satul 
Brodina de Jos, din lemn, acoperită cu tablă-213,5 mp. din anul 1958,cod 

clasificare 1.6.2. inscrise in Anexa nr.20 - Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Brodina la Hotărârea Guvernului României  
nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si 

al municipiilor, oraselor si comuneilor din judetul Suceava,  pozitiile nr.97 si 98. 
         Art.2. Primarul comunei Brodina, judetul Suceava, compartimentul 
financiar-contabil si compartimentul urbanism vor aduce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
        Art.3. Secretarul comunei Brodina, judetul Suceava va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri. 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA 
             Chimniuc Elena                                Secretarul general al comunei, 
                                                                            Crut Liliana 

Brodina,31 ianuarie 2020 
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