
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la : transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu

din domeniul public al orasului piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt:
Avand in vedere:

- Cererea Ligii Apararii Drepturilor Omului Filiala -Dolj nr.12269125.03.2011,prin care solicita un
spatiu in suprafata de 40 mp;
- Raportul de specialitate nr.12772114.04.2011 al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu
propunerea de transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu;
- Hotararea Guvernului nr.135512001 privind atestarea domeniului public aljudetului Olt,precum si al
municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Olt ,anxa nr.7,po2.133.
- Prevederile Legii nr.213i1998 privind proprietatea publicd si regimul juridic al acesteia, cu

modificirile si completdrile ulterioare,
- Ordonantei de urgentS a Guvernului RomAniei nr. 45l2OO3 privind finantele publice locale, cu
modificirile si completSrile ulterioare, aprobati prin Legea nr. 10g/2004;
- Prevederile art,124 din Legea nr.2152A01 privind Administratia Publici Locala, republicata,

- Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
ln temeiul prevederilor art.45(1) si (3) din Legea nr.215l2AA1 privind Administratia Fubiica

Locala, republicata:
HOTARASTE:

ART. 1" Se aproba transmiterea in folosinta gratuita din domeniul public al orasului piatra
Olt,poz.nr133, Ligii Apararii Drepturilor Omului Filiala -Dolj,societate fara scop lucrativ a spatiului in
suprafata.de 40 mp,situat in orasul Piatra Olt,sat Bistrita Noua,str.Padurea Sarului nr.16 B,ldentificat
prin plan de situatie anexa la prezenta hotarare ,pe o prioada de 5 ani ,in urmatoarele conditii:
- pentru orice investitie facuta in aceasta perioada Liga va solicita acordul Primariei;
- pe toata perioada atribuirii in folosinta gratuita spatiul nu poate fi utilizat in alte scopuri decat cel
pentru care a fost transmis,respectiv acela de informare si consiliere in domeniul drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului si sprijin in fata autoritatilor locale si centrale pentru cetaienii iezati
de.drepturile lor precum si activitati de promovare a drepturilor si libertatilor fundamentale,educatie
civica permanenta,seminarii,simpozioane,dezbateri si consultari publice, conferinte, publicatii;
-pe perioada de folosinta gratuita liga are obligatia de a intretine spatiul precum si de a plati serviciile
de utilitati;
-dupa incheierea perioadei de folosinta gratuita spatiul va fi predat orasului gratuit si liber de orice
sarcini, inciusiv investitiile realizate pentru amenajarea acestuia.
\rt.2 Transmiterea in folosinta gratuita a spatiului mentionat la art.'l se face pe baza de protocoi de
predare-primire.Se imputerniceste Primarul orasului Piatra Olt sd semneze prin personalul de
s'pecia I itate protocolu I de predare-prim ire.
Art. 3. Prezenta se va comunica :

lnstitutiei Prefectului judetului Olt;
Primarului orasului Piatra Olt
Ligii Apararii Drepturilor Omului Filiata -Dotj
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