
                                                                 ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 115/18.11.2022 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Săbăoani nr. 85/31.08.2022 

 privind construirea unui teren de sport multifuncțional și amenajarea unui loc de joacă în incinta Școlii nr. 2 

Săbăoani 

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 112 alin. (6), (7), (8  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

     - art. 9 alin. 1 și ale art. 43 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (1) și (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019; 

 Ținând cont de: 

-adresa Instituției Prefectului - Județul Neamț nr. 11619/06.10.2022, înregistrată la Primăria comunei 

Săbăoani sub nr. 11838/12.10.2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Săbăoani în calitatea sa de inițiator; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Săbăoani; 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Săbăoani; 

În temeiul prevederilor art. 139 și al art. 196 alin. 1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Săbăoani, județul Neamț, nr. 85/31.08.2022 

privind construirea unui teren de sport multifuncțional și amenajarea unui loc de joacă în incinta Școlii nr. 2 

Săbăoani. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarul comunei Săbăoani.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în condițiile legii de către secretarul general al comunei Săbăoani:  

- Primarul comunei Săbăoani; 

- Instituției Prefectului -  Județul Neamț; 

- Compartimentului de urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului.  

 

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                    CONSILIER, 

                                  ANTOCI IOSIF 

                    CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                        

                  EC. ROBU MARICICA               
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” 0 ,,împotivă” 3 ,,abțineri” fiind prezenți 16 

consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 
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