ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind schimbare a destinatiei unui spatiu in suprafata de 52 m.p
apartinand Caminului Cultural Sfantu Gheorghe in spatiu comercial
Consiliul Local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita ,intrunit in sedinta ordinara din
data de .........
Avand in vedere :
– expunerea de motive a primarului nr. ............./....................................
– raportul compartimentului urbanism prin care propune aprobarea schimbarii
destinatiei unui spatiu in suprafata de .........apartinand Caminului Cultural Sfantu
Gheorghe in spatiu comercial
Examinand:
– avizul de legalitate al secretarului nr. ............./.......................
– raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism ,protectie
mediu si turism nr. ............/...................
In conformitate :
– prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regismul
juridic al acesteia ,modificata si completata ulterior ,
– prevederile art.5 alin.(1) din O.U.G.nr .118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, modificata si completata ulterior ,
– prevederile Hotararii Consiliului Local nr.63 din 28,07,2009 privind infiintarea
Caminelor din Comuna Sfantu Gheorghe si aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a acestora ,
Analizand :
– avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita emis asupra
proietului de certificat de urbanism emis pentru schimbare destinatie a unui spatiu
in spatiu comercial,
– avizul emis de Directia de Cultura Ialomita nr.743 din 07,11,2016
– notificarea nr.839 din 26,10,2016 a Directiei de Sanatate Publica Ialomita
– notificarea nr.6984 din 26,10,2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului
In temeiul art.36 alin.(1) si (2) ,lit.c),ale art.45 alin.(3) precum si ale art.123
alin.(2) din Legea administratiei publice locale ,republicata ,modificata si completata
,ulterior
HOTARASTE:
ART.1 – Se aproba schimbarea de destinatie a unui spatiu in suprafata de 52 m.p
situat in incinta Caminului Cultural Sfantu Gheorghe , proprietatea domeniului public al
comunei Sfantu Gheorghe , in spatiu comercial .
ART.2 – Se aproba schimbarea destinatiei spatiului pentru o perioada de …..ani .
ART.3 – Primarul localitatii Sfantu Gheorghe, prin compartimentul de specialitate
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
INITIATOR – Primar,
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