
-Prevederile art.124 din Legea nr.215/2001
modificata si completata,

ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

Hotararea a fost adopt ata cu I 5 voturi pentru
Nr.20/28.02.2018

HOTARARE
Cu privire la : darea in folosinta gratuita a unui spafiu

Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt

Consiliul Local al oraqului piatra Olt;
Avdnd in vedere :

-Raportul de specialitate nr. 11913126.a2.2018 al Serviciului urbanism si Amen ajarca
Teritoriului, privind la dateain folosinta gratuita unui spatiu Inspectoratului de Jandarmi Judefean Olt;

-Hotarare de Guvem nt.22fifi9.l2.2004,privind transmiterea unui imobil din domeniul public
al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice Directia Generala a Finantelor publice
Olt in domeniul public al orasului piatra Olt;

-HCL nr'20/24.0 2017 cuprivire la aprobarea inventarului bunurilor care apar,tin domeniului
public al orasului Piatra Olt, judelul Olt , poz.l2l

- Dispozitiile art36 alin(2) lit "c",alin (5) lit "a " din Legea 215/2014,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare

privind administratia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45 (3) si art 115 din Legea nt.21512001 a Administra{iei publice Locale,
republicata,modificata si completata,

HOTARASTE:

Art'l' Se aproba darea in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judefean olt, a spafiului insuprafala de 11,34 mp- situat in imobilul aflat ia adresa str. Florilor, *. 1,';r;r,"1 pixraort, p. durata
-10 

*', aflatlapoz.nt.l2l dinanexalaHCL nr.20/24-02.2017 cuprivireiaaprobareainventarului
bunurilor care aparlin domeniului pubric al orasului piatra olt, judelul olt .
Att' 2' Darea in administrare a spafiului menlionat la art.1 se face pe bazade protocol de predare-
qdryt: Se imputerniceqte Primarul ora;ului Pi atra oltsa sefllneze protocolul de predare-primire;
Art'3' Incepand cu data aprobarii prezentei HCL nr.40 /31.10.2014 cu privire la aprobare transmitere infolosinta gratuita a unui spariu caire Grupul de Actiun e Lacalpiatra olt isi inceteazaaplicabilitatea.
4rt.4. Prezentahotarare se comunica la :

-InstituJia Prefectului -Judeful Olt;
-Primarului oragului piatra Olt;

i Judefean Olt

EDINTE DE SEDINTA,
RENTITJ}4ARIAN STAN
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SECRETAR



Romania
Judetul Olt
Primaria orasului Piatra Olt

Incheiat astazi

Anexa 1 la HCL nr.20 din28.02.2018

PROTOCOL
de predare - primire

cu ocaziapredarii-primirii unui spatiu in suprafata de 11,34
mp.

Orasul Piatra Olt reprezentat de d-l Tudor UDRESCU -Primar , Inspectoratului de
Jandarmi Judetean Olt, reprezentata de d-l ,u* pro".dat la predarea -
primirea unui spatiu in suprafata de 11,34 -p pe o periouoa a. to ani.

Dupa incheierea perioadei de folosinta gratuita spatiul se preda orasului gratuit si liber\--" de orice sarcini.
Spatiul apartine domeniului public al orasului Piatra Olt conform HCL

nr.20124.02.2017 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului public
al orasului Piatra Olt, judeful Olt , yioz.l}l si este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost incheiat in doua exemplare cate un exemplar pentru fiecare
parte .

Am predat, Am primit,


