ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.....................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;

HOTĂRÂRE
privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Ulmeni si
Asociatia de fotbal Rapid Ulmeni
Consiliul local al Comunei Ulmeni , întrunit în şedinţa ordinară din data de
26 Iulie 2016,
Având în vedere:
- solicitarea domnului Mitan Marian in calitate de membru fondator al
Asociatiei de fotbal Rapid Ulmeni, privind preluarea dreptului de folosinta cu
titlul gratuit , a Bazei Sportive a Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, inregistrata
sub nr.2965/25.07.2016;
- raportul de specialitate al viceprimarului comunei Ulmeni, inregistrat sub
nr.3009/26.07.2016;
- avizul favorabil al Comisiei juridice si de disciplina , inregistrat sub
nr.3010./26.07.2016;
- procesul verbal de sedinta al comisiei juridice si de disciplina, inregistrat
sub nr.2/26.07.2016;
- prevederile , art.2.146 -2.157 din Codul civil;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. (a), alin. (6)lit. (a) , pct.6,
alin. (7) lit.(a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- prevederile art.124 si in temeiul art.45 alin. (1)din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba incheierea Contractului de comodat intre Comuna
Ulmeni si Asociatia de Fotbal Rapid Ulmeni, avand ca obiect transmiterea
dreptului de folosinta cu titlu gratuit , a Bazei Sportive a Comunei Ulmeni cu
destinatia baza sportiva, aflat in inventarul domeniului public al xomunei
Ulmeni , pentru desfasurarea activitatilor educationale sportive- fotbal si alte
sporturi.

Art.2. Se aproba proiectul Contractului de comodat , conform anexei
nr.1, care face parte din prezenta hotarare.
Art.3.Cu semnarea Contractului de comodat se mandateaza primarul
Comunei Ulmnei,
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza primarul comunei Ulmeni.
Art.5 Secretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE SEDINŢA,
Florian COTEA
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