ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat
către S.C. Apa Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe - pe o perioadă de 2 ani
a unui spațiu situat in incinta Primariei, cu destinația de sediu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ
ORDINARĂ, ÎN DATA DE 26 septembrie 2019
Avand in vedere:
- Cererea înregistrată la Primăria comunei Sfântu Gheorghe sub nr.3850 din
19,08,2019 prin care S.C.Apa Canalizare Progresul Sfântu Gheorghe solicită punerea la
dispozitiie a unui spațiu în vederea desfaşurării activităţilor curente a Societatii,
- Referatul de aprobare al primarului comunei Sfantu Gheorghe, înregistrat cu
nr.4003 din 28,08,2019
Examinand :
- Raportul de specialitate nr. 4348 din 17,09,2019 promovat de către
compartimentul de urbanism din cadrul apartului de specialitate al primarului
- Avizul secretarului comunei Sfântu Gheorghe, nr.4350 din 17,09,2019
- raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism nr.26
din 20,09,2019
In conformitate cu :
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile art.136 alin.4 din Constituția României
- prevederile art.874 din Codul Civil
-prevederile art. 108 lit.d), art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a), alin. 7, lit.n) , art. 287
alin.1 lit.b), art.349, art.350 și art.351 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită in baza unui contract de
comodat către S.C.Apa Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe pe o perioadă de 2 ani a
unui spațiu în suprafată de 6 mp situat in incinta Primariei comunei Sfantu Gheorghe cu
sediul in Strada Principala ,nr. 36,la etaj 1 , camera 7.
Art.2. Predarea-primirea spațiului se va face în baza unui Proces-verbal.
Art.3. Plata utilităților aferente spațiului atribuit în folosință gratuită și a cotei din
părțile comune se v a face de către comodatar pe întreaga perioadă a contractului de
comodat.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentul Urbanism.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţului
Ialomita, Primarul comunei Sfantu Gheorghe,Compartimentul Urbanism si SC Apa
Canalizare Progresul Sfantu Gheorghe.
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