ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
Hotarare
privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de sedinte” din cladirea
Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de lucru pentru Fundatia
Doina Trotusului.
Consiliul local Caiuti intrunit in sedinta ordinara din 07.10.2014
Avand in vedere :
Avand in vedere :
- adresa nr. 9198/30.09.2014 din partea Fundatiei „Doina Trotusului”, 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.
9335/02.10.2014;
- 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 Fundatia „Doina Trotusului”, drept
pentru care se va incheia un contract de comodat pe o perioada de 6 ani.
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,
Contrasemneaza,
Durlan Iulian -Constantin
Secretarul comunei,
Capatina Ramona
Red. P.A.
Hotararea nr. 68/07.10.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 (o)
abtinere. La sedinta au participat 12 consilieri locali din cei 15 care alcatuiesc
Consiliul local Caiuti.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
- PRIMAR –
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind
acordarea in folosinta gratuita a spatiului “Sala mare de sedinte” din cladirea
Primariei comunei Caiuti, judetul Bacau, cu destinatie de punct de lucru pentru
Fundatia Doina Trotusului.
Nr. ……./02.10.2014
Vazand adresa nr. 9198/30.09.2014 din partea Fundatiei „Doina
Trotusului”, 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; 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 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 ii va folosi Fundatiei
„Doina Trotusului” in scopul derularii contractului de finantare pentru
obiectivul “Dezvoltarea infrastructurii TIC si conectarea la internet broadland”.
Prin acest proiect se vor achizitiona 8 laptopuri, 1 imprimanta, un
copiator si alte echipamente, bunuri de care se vor folosi tinerii din comuna
Caiuti.

Primar,
Iulian Durlan

