
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 76 
Din 27.12.2022

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Băiuţ a imobilelor 
Cl-fostă şcoală Strîmbu Băiuţ, C2-fostă scoală Poiana Botizii, construcţii înscrise în CF nr. 

50732 şi 50734 Băiuţ si aprobarea demolării acestora

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2022;
Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local Băiuţ şi 
raportul compartimentului de specialitate din primărie;

Rapoartele de Expertiză Tehnică nr. 1849/2022 şi 1850/2022, întocmite de expertul 
tehnic autorizat MLPAT ing. Ţapu Mihai Liviu.

In conformitate cu prevederile:
-art.2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul Public al statului si al 
unităţilor administrative - teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001;

-art.l alin.l şi art.8 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii republicata cu modificările si completările ulterioare;

-art.l29 alin.2 lit.c), art.361 alin.2 - alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;

în temeiul art.art.129 alin.2 lit.c). art.361 alin.2 - alin.4 coroborate cu art. 139 alin.3 lit.g) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Băiuţ 
a următoarelor imobile-construcţii înscrise în CF nr. 50732 şi 50734 UAT Băiuţ:

-Cl-Şcoala Poiana Botizii-de la nr. crt. 5, din HG nr. 934/2002-Anexa nr. 14-Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băiuţ. situată în satul Poiana Botizii nr. 60.

-C2-Scoală Generală Strîmbu Băiuţ-de la nr. crt. 6 din HG nr. 934/2002-Anexa nr.14- 
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băiuţ, situată în corn. Băiuţ, satul 
Strîmbu Băiuţ, nr. 236, număr vechi 213 Judeţul Maramureş.

Art.2.-Trecerea în domeniul privat al comunei Băiuţ se face în vederea demolării 
construcţiilor CI şi C2 urmând ca terenul rămas liber să fie amenajat pentru organizarea unor 
activităţi socio-culturale/sportive/recreative.

Art.3.-Se aprobă scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea prin demolare a imobilelor - 
construcţii identificate la art.l şi radierea acestora din CF nr. 50732 şi 50734 Băiuţ.

Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii nr.554/2004 - legea 
contenciosului administrativ, modificată şi completată.

Art.5.-Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei 
Băiuţ prin aparatul de specialitate.



Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Primarului comunei Băiuţ 
Prefectului judeului Maramureş 
BCPI Târgu Lăpuş 
Consiliului Judeţean Maramureş 
Site-ul comunei Băiuţ 
Dosar
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