ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte” (spatiu aflat la
etajul I al sediului Primariei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul”
Consiliul Local al comunei CAIUTI, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
06.03. 2014
Avand in vedere :
- adresa nr. 15/27.02.2014 din partea Asociatiei culturale „Calutul” , inregistrata la
unitatea noastra sub nr. 1682/28.02.2014, prin care solicita folosirea cu titlu
gratuit a Salii mari de sedinte din cadrul Primariei comunei Caiuti;
- expunerea de motive a domnului primar al comunei Caiuti inregistrata sub nr.
1692/03.03.2014;
- prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
- Anexa nr.23 din HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau;
- prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Caiuti;
In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c , alin. (6), lit. a, pct. 4 si in temeiul
prevederilor art. 45, alin. (3),
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba folosirea cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte” (spatiu aflat la
etajul I al sediului Primariei comunei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul”, drept
pentru care se va incheia un contract de comodat, pe o perioada de minim 11 ani intre
„Comuna Caiuti” si „Asociatia culturala Calutul” .
Art. 2. Se mandateaza domnul Paun Catalin, inspector urbanism si amenajarea
teritoriului in cadrul „Comunei Caiuti” legitimat cu CI, seria ZC, nr. 002840 sa semneze
pentru „Comuna Caiuti”, contractul de comodat ce va fi autentificat la Biroul Notarial
Public.
Art. 3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Primar,
Iulian Durlan

Avizat,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR –

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a „Salii
mari de sedinte” (spatiu aflat la etajul I al sediului Primariei Caiuti) de
catre Asociatia culturala „Calutul”
Nr. 1692/03.03.2014
Vazand adresa nr. 15/27.02.2014 din partea Asociatiei culturale
„Calutul” , inregistrata la unitatea noastra sub nr. 1682/28.02.2014, prin care
solicita folosirea cu titlu gratuit a Salii mari de sedinte din cadrul Primariei
comunei Caiuti; prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
precum si prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare in forma
prezentata.
Mentionez faptul ca acest contract de comodat incheiat pe o perioada de
minim 11 ani ii va folosi Asociatiei culturale „Calutul” in scopul accesarii unor
fonduri europene.

Primar,
Iulian Durlan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
HOTARARE
privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte” (spatiu aflat la
etajul I al sediului Primariei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul”
Consiliul Local al comunei CAIUTI, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
06.03. 2014
Avand in vedere :
- adresa nr. 15/27.02.2014 din partea Asociatiei culturale „Calutul” , inregistrata la
unitatea noastra sub nr. 1682/28.02.2014, prin care solicita folosirea cu titlu gratuit a
Salii mari de sedinte din cadrul Primariei comunei Caiuti;
- expunerea de motive a domnului primar al comunei Caiuti inregistrata sub nr.
1692/03.03.2014;
- prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
- Anexa nr.23 din HG nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului
Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau;
- prevederile art. 10 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Caiuti;
In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c , alin. (6), lit. a, pct. 4 si in temeiul
prevederilor art. 45, alin. (3),
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba folosirea cu titlu gratuit a „Salii mari de sedinte” (spatiu aflat la
etajul I al sediului Primariei comunei Caiuti) de catre Asociatia culturala „Calutul”, drept
pentru care se va incheia un contract de comodat, pe o perioada de minim 11 ani intre
„Comuna Caiuti” si „Asociatia culturala Calutul” .
Art. 2. Se mandateaza domnul Paun Catalin, inspector urbanism si amenajarea
teritoriului in cadrul „Comunei Caiuti” legitimat cu CI, seria ZC, nr. 002840 sa semneze
pentru „Comuna Caiuti”, contractul de comodat ce va fi autentificat la Biroul Notarial
Public.
Art. 3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Presedinte de sedinta,
Marcut Ion

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 12/06.03.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu __voturi pentru,__abtinere(i)si
__vot(voturi) impotriva.

