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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului - teren şi 
construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele,  

în imobil cu altă destinaţie 
 

 
        Consiliul local al comunei Bozioru, județul Buzău, întrunit în 
şedinţă <<ordinară>> în data de 22 noiembrie 2022; 
 

             Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Bozioru 

înregistrat la nr.3069/18.10.2022; 
 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 

nr.3070/18.10.2022; 
 Avizele comisiilor de specialitate înregistrate la 

nr.3.647/3.648/3.649/18.11.2022; 
 Prevederile art.112 alin. (6), alin (61) şi alin. (62) din Legea nr. 

1/ 2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d” , alin (7) lit. ”a”, 

art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art. 1.(1) Se propune schimbarea destinaţiei imobilului - teren şi 
construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, situat în comuna 
Bozioru, sat Izvoarele, judeţul Buzău, în imobil cu altă destinaţie, în 
vederea concesionării, pentru o perioadă de maxim 5 ani. 

 
   (2) Imobilul ,,Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele” aparţine 

domeniului public al UAT Bozioru, înscris la nr. curent 141 din Anexa 
nr.14 la  H.G. nr.1348/2001, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.      
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    Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general 

al comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, 
precum și pe pagina de internet a Comunei Bozioru  
https://www.primariabozioru.ro/. 

 
 Bozioru,                                                  

    Nr.39/18.10.2022          
 
 
 Iniţiator:                            Avizat pentru legalitate, 
               PRIMAR                        Secretar General Comună 
       GRIGORE Valentin                     OPREA Mirela 
 
 
 …………………                        ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Nr.3069/18.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 La proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării 

destinaţiei imobilului - teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele 
I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie 

 
 

Stimaţi consilieri! 
 
Necesitatea şi oportunitatea. 
Aşa după cum bine ştiţi, imobilul  - teren şi construcţie – Şcoala 

Generală cu clasele I-IV Izvoarele, situat în comuna Bozioru, sat Izvoarele, 
judeţul Buzău, aparţine domeniului public al UAT Bozioru, înscris la nr. 
curent 141 din Anexa nr.14 la  H.G. nr.1348/2001, şi nu mai este 
funcţional din anul 2012.  

Imobilul - teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV 
Izvoarele, se află într-o stare de degradare destul de avansată, pentru 
desfăşurea de activităţi,  sunt necesare investiţii majore. 

Ţinând cont de faptul că în viitorul apropiat, nu există posibilitatea 
reluării   activitaţii de învăţământ, consider necesar şi totodată oportun, 
schimbarea destinaţiei fostei Şcoli Gimnaziale Izvoarele, în imobil cu altă 
destinaţie. 

Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede la art.112 alin.(6) 
faptul că  schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de 
instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face 
pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani calendaristici de la 
întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei 
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei, iar 
conform art.112 alin. (6

2
) schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a 

terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea 
activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale, 
fără avizul conform al ministrului educaţiei. 

După schimbarea destinaţiei, imobilul  - teren şi construcţie – 
Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, se va concesiona pe o perioadă 
de maxim 5 ani,  în vederea realizării unui centru de excelenţă pe 
domeniul mediului înconjurător, pe domeniul  dezvoltării profesionale şi 
pe domeniul ecologiei. 
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În acest sens, avem o solicitare, printr-o scrisoarea de intenţie, din 

partea unei fundaţii, cu privire la concesionarea unui spaţiu, pentru 
desfăşurarea de activităţi în domeniul dezvoltării profesionale, a mediului 
înconjurător şi în domeniul ecologiei,   care a fost pusă în dezbatere, în 
şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 2022. 

Vă propun să fiţi de acord cu schimbarea destinaţiei clădirii fostei 
Şcolii Generale cu clasele I-IV Izvoarele şi a terenului aferent, din imobil 
cu destinaţia  unitate de învăţământ, în imobil cu altă destinaţie, în 
vederea concesionării acestuia pe o perioadă de maxim 5 ani.  

Conform prevederilor art. 4 din Ordinul nr.5819/25.11.2016,  
schimbarea destinaţiei imobilelor se va face pe o perioadă determinată, 
în funcţie de felul activităţii desfăşurate, după cum urmează:  

a) maximum 25 de ani pentru alte instituţii/unităţi de învăţământ 
preuniversitar/universitar de stat; 
b) maximum 20 de ani pentru activităţi de utilitate publică, aşa cum 
sunt definite de lege; 
c) maximum 10 ani pentru activităţi de educaţie şcolară/extraşcolară 
desfăşurate de către alte unităţi/instituţii de învăţământ privat; 
d) maximum 10 ani pentru activităţi desfăşurate de către alte instituţii 
publice; 
e) maximum 10 ani pentru activităţi desfăşurate de către instituţii aflate 
în subordinea consiliului local/consiliului judeţean; 
f) maximum 5 ani pentru desfăşurarea altor activităţi, cu excepţia 
cazului în care se accesează fonduri structurale pentru modernizarea şi 
dotarea imobilului, caz în care schimbarea de destinaţie se va face 
pentru o perioadă echivalentă cu perioada de eligibilitate prevăzută în 
ghidul solicitantului.  

Consider că imobilul fostei Şcolii Generale cu clasele I-IV Izvoarele, 
se va degrada pe zi ce trece, va deveni nefuncţional, iar concesionarea 
acestuia va fi un lucru benefic atât pentru primărie, prin încasarea 
sumelor către bugetul local, cât şi pentru comunitatea locală. 

Ţinând cont de prevederile art.112 alin. (63), în cazul în care, 
după schimbarea iniţială a destinaţiei bazei materiale şi a terenului, 
activitatea educaţională se poate relua, existând solicitări în acest sens 
din partea comunităţii locale sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean, fiind 
îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să reamenajeze şi să readucă imobilul la standardele 
necesare desfăşurării activităţii educaţionale sau să asigure un alt spaţiu 
în acest sens, conform legislaţiei specifice şi prevederilor administrative 
care reglementează aceste aspecte. 

Legalitatea. 
Din punct de vedere al legalităţii sunt aplicabile următoarele 

dispoziţii legale: 
 



 
 Prevederile art.112 alin. (6), alin (61) şi alin. (62) din Legea nr. 

1/ 2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul ministrului educației naționale nr.6031/31.12.2021 

pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea avizului conform pentru 
schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de 
instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în primii 3 
ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, precum şi 
condiţiile necesare acordării acestuia  

 Ordinul nr.5819/25.11.2016,  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 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, propun spre aprobare proiectul 

de hotărâre în forma prezentată. 
 

 
 

  PRIMAR , 
GRIGORE Valentin 

 
                   ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nr.3.0370/18.10.2022 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării 

destinaţiei imobilului - teren şi construcţie – Şcoala Generală cu clasele 
I-IV Izvoarele, în imobil cu altă destinaţie 

 
 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Grigore 
Valentin, primarul comunei şi referatul de aprobare al acestuia, cu 
privire la propunerea schimbării destinaţiei imobilului - teren şi 
construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă 
destinaţie, este absolut necesar şi oportun, datorită faptului că acest 
imobil  este într-o stare avansată de degradare, activitatea şcolară în 
această unitate a fost întreruptă din anul 2012. 

Prin proiect se doreşte schimbărea destinaţiei imobilului - teren şi 
construcţie – Şcoala Generală cu clasele I-IV Izvoarele, în imobil cu altă 
destinaţie, în vederea concesionării, pe o perioadă de maxim 5 ani, 
pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul dezvoltării profesionale, a 
mediului înconjurător şi în domeniul ecologiei. 

Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede la art.112 alin.(6) 
faptul că  schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de 
instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face 
pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani calendaristici de la 
întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei 
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei, iar 
conform art.112 alin. (6

2
) schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a 

terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat se poate face după primii 3 ani calendaristici de la întreruperea 
activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale, 
fără avizul conform al ministrului educaţiei. 

Ţinând cont de prevederile art.112 alin. (63), în cazul în care, 
după schimbarea iniţială a destinaţiei bazei materiale şi a terenului, 
activitatea educaţională se poate relua, existând solicitări în acest sens 
din partea comunităţii locale sau a Inspectoratului Şcolar Judeţean, fiind 
îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unităţi de  
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învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să reamenajeze şi să readucă imobilul la standardele 
necesare desfăşurării activităţii educaţionale sau să asigure un alt spaţiu 
în acest sens, conform legislaţiei specifice şi prevederilor administrative 
care reglementează aceste aspecte. 

După adoptarea în şedinţă a proiectului de hotărâre, mai sus 
menţionat, se va stabili printr-o Hotărâre de Consiliu Local,   condiţiile şi 
modalitatea  de participare la licitaţie,  privind concesionarea  imobilului 
- teren şi construcţie –  al fostei Şcoli Izvoarele. 

 
            Se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate  cerute de Legea 
nr.24/2000 privind  normele de tehnică  legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, motiv pentru care acordăm  aviz  favorabil. 
         Faţă de cele arătate mai sus,  apreciem faptul că proiectul de 
hotărâre este legal şi oportun. 

 
 

 
 

Secretar General Comună, 
OPREA Mirela 

 
 

                                              ……………………. 
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Nr.3.076/18.11.2022 
 

MEMORIU JUSTIFICATIV 
 

Clădirea având ca destinaţie Şcoala cu clasele I-IV Izvoarele, în 
suprafaţă construită la sol de 220 m.p. cu fundaţie de beton, perţi din 
prefabricate, şarpantă din lemn, acoperiş din ţiglă, a fost construită în 
anul 1968 cu teren aferent 3660 m.p., actualmente  nu se ţin cursuri în 
această clădire din anul 2012. 

În localitatea Bozioru, mai există  patru unităţi de învăţământ, în 
afară de Şcoala de la Izvoarele (în satele Nucu, Găvanele, Scăeni şi Fişici) 
în care nu se mai desfăşoară activitate în urma comasării claselor şi 
mutarea elevilor la Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Bozioru. 

 Actualmente, clădirea fostei şcoli din satul Izvoarele, se află într-o 
stare de degradare avansată, fiind necesare lucrări majore de renovare 
pentru a deveni funcţională. 

La nivelul UAT Bozioru mai funcţionează o singură şcoală, Scoala 
Gimnaziala cu glasele I-VIII Bozioru şi Gradiniţa cu Program Normal, 
unde frecventează cursurile scolare aproximativ 80 de elevi şi preşcolari. 

Cursurile şcolare se desfăşoară în condiţii bune, elevii beneficiind 
de toate condiţiile necesare unui învăţământ de calitate. 
           Consiliul Local Bozioru, solicită schimbarea destinaţiei imobilului  
Şcolii cu clasele I-IV Izvoarele, ce aparţine domeniului public Bozioru la 
poziţia141/1.6.2., întrucât acesta este  nefolosit de 10 ani, cheltuielile 
privind reparaţiile şi întreţinerea sunt foarte mari şi depăşesc cheltuielile 
bugetului local. Menţionăm faptul că urmare a evaluării clădirii de către 
un expert autorizat ANEVAR, pentru renovarea imobilului sunt necesari  
299.659 lei cu TVA, pentru a deveni funcţională. 
             Pentru a împiedica, deteriorarea clădirii  şi în final demolarea 
acesteia, Consiliul Local Bozioru, ca urmare a solicitării din partea unei 
fundaţii, solicită schimbarea destinaţiei fostei şcoli din satul Izvoarele şi 
ulterior concesionarea acestui spaţiu,  în vederea realizării unui centru 
de excelenţă pe domeniul mediului înconjurător, pe domeniul  dezvoltării 
profesionale şi pe domeniul ecologiei. 
             Nu s-au înregistrat solicitări ale altor unităţi din sfera 
învăţământului pentru spaţiul respectiv. 

 
Întocmit, 

Inspector superior: 
ŞOMOIAG Constantin 
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