
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării destinației imobilului  
proprietatea publică a comunei Costești din sediul Școlii vechi din satul Costești, comuna 

Costești pentru menținerea obiectivului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții 
Constantin și Elena  

Avand in vedere: 
 Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 211/14.01.2021; 
- raportul de specialitate nr. 212/14.01.2021 al viceprimarului comunei Costești; 
- prevederile Ordinului nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a 
avizului conform pentru schimbarea destinației bazei material a instituțiilor de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
-prevederile art. 112, alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată; 
-H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, cu modificările ulterioare; 
-prevederile art. 129, alin. (7), lit. b), 286 și art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
-adresa nr. 5/13.01.2021 a Școlii Gimanziale Costești prin care se comunică acordul de 
menținere a schimbării destinației imobilului - Școala veche, din satul Costești, din spațiu de 
învâțământ în cămin pentru personae vârstnice; 
- rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
-în temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art. 1. Se aprobă propunerea de menținere a schimbării destinației imobilului 

proprietatea public a comunei Costești, din imobil cu destinația de unitate de învățământ, în 



imobil cu destinația de Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena, obiectiv 
realizat din fonduri europene și aflat în faza de implementare. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Costești, județul Buzău. 

Art. 3. Hotărârea poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 
  
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

CHIVU VIOREL                                 SECRETAR GENERAL, 
                                  STAN NICOLETA-MONICA  
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară 
din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de   12  voturi pentru, -  vot împotrivă,   1 abţinere, 
din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.  
  
 
 
	


