
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 23 
Din 22.04.2021

Privind desfiinţarea imobilului Şcoală Strîmbu Băiuţ situat în localitatea
Strîmbu Băiuţ nr. 236

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
întrucât clădirea vechii şcoli din localitatea Strîmbu Băiuţ este în stare avansată de 

degradare prezentând pericol de prăbuşire ;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană 
a autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ca şi cele ale Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. „ b ”, art. 139 alin. 3 lit. „ g ” şi art. 196 
alin. 1 lit. ”a” din O.U. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă desfiinţarea construcţiei „ Şcoală Strîmbu Băiuţ ”, aflată în 
localitatea Strîmbu Băiuţ, nr. 236, construcţie care figurează la poziţia 6 din Inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Băiuţ aprobat prin H.G. nr. 934/2002.

Art. 2 Imobilul mai sus menţionat va fi desfiinţat în baza Autorizaţiei de desfiinţare 
care urmează a fi emisă iar materialele rezultate în urma desfiinţării vor fi valorificate în 
condiţiile legii.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

- Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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