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HOTARAREA NR. 97
privind aprobarea Documentatiei tehnice de autorizare de demolare a proiectului ”DESFIINȚARE CLĂDIRE
PRIMĂRIE VECHE ÎN SAT CIORTEȘTI, COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI “

Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi,

Avand in vedere referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei din
care reiese necesitatea aprobarii Documentatiei tehnice de autorizare de demolare a proiectului
”DESFIINȚARE CLĂDIRE PRIMĂRIE VECHE ÎN SAT CIORTEȘTI, COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI “.

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil privind
inscrierea obiectivului de investitii in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei si a
sumelor de demolare pe toata durata de functionare a acesteia.
Avand in vedere raportul de Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea in
totalitate a proiectului de hotarare
Avand in vedere prevederile art.20 alin (1) lit “a” si “i” si art. 41-46 din Legea 273/2006, legea
finantelor publice locale,
Avand in vedere prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadrul al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de ealaborare
a deviziului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de investii.
Avand in vedere prevederile Legii Nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Avand in vedere documentaţia tehnică de demolare Proiect nr. 05/2019, faza Exp. Th., prin care
se arată că clădirea are o durata mare de folosință, învechirea și degradarea materialelor folosite
precum și recomandările domnului Expert Tehnic atestat MLPAT - cp. I dr. ing. Daniel C. Diaconu în
Raportul de Expertiză atașat la prezenta documentație s-a decis demolarea clădirii, costurile pentru
reabilitarea și aducerea construcției existente la nivelul condițiilor impuse de normele actuale de igienă
și siguranță ajungând să depășească valoarea ei; Certificat de urbanism nr.18/2019;
Avand in vedere Expertiza tehnica efectuata de catre SC Maison Meraki SRL;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor H.G. nr.548/1999 pentru
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
Luand in considerare prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie
Având în vedere prevederile pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Iaşi;
În conformitate cu prevederile HCL Ciortesti nr.90/2018 privind modificarea „Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciortești”

În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a), art.139.alin.1 din Ordonanta de Urgență nr.57 din
03 iulie 2019, privind Codul Administrativ

HOTARASTE :

Art.1 (1) Se aproba Documentatia de demolare tehnică de autorizare de demolare a proiectului
”DESFIINȚARE CLĂDIRE PRIMĂRIE VECHE ÎN SAT CIORTEȘTI, COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI “.
(2) Se propune demolarea clădirii înscrise la poziţia nr.43 din anexa 12 „Inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Ciortești”, insușită prin HCL nr.42/2010 și aprobată prin
HG nr. 48/2007.
(3) finantarea obiectivului de lucrari de demolare se va face pe seama creditelor bugetare
aprobate, in conditiile legii, din bugetul local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Ciortesti prin Compartimentul de Contabilitate.
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Iasi, Primarului Comunei
Ciortesti, cetatenilor comunei prin afisare.
Ciortesti, 26 noiembrie 2019
Preşedinte de Şedinţă,
Mihalache Gheorghe
 __________________________

Contrasemnează:
Secretar general,
Pascaru Gina
__________________

Adoptată în ședința din data de 26 noiembrie 2019 cu un număr de 13 voturi ”pentru”din numărul total
de 13 consilieri în funcție

