
ROMANA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

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

din domeniul public al orasului Piatra Olt

Consiliul Local al oragului Piatra Olt
AvAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Biroului Urbanism gi Amenajarea Teritoriului, nr.12392103.03.2016 cu
propunerea de transmitere in folosinta gratuita a unui spatiu cdtre Asociatia pentru Ajutor de
Deces si CAR Expresul CFR,
- Cererea nr.10224111.01.2016 a Asociatiei pentru Ajutor de Deces si CAR Expresul CFR
Sucursala Piatra Olt, societate fara scop Iucrativ,conform certificatului de inscriere a
persoanei juridice fara scop patrimonial nr.139126.11.2003, prin care solicita darea in
folosinfd gratuitd a suprafetei de de 14 mp pentru o alta perioada de 5 ani;
- Hotararea Consiliului Local nr.14129.02.2016 cu privire la inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Piatra Olt, poz.122
- Prevederile art.36 alin.2, lit. c si art.124 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica
Locala, republicata, modificata si completata.
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local
ln temeiul ar1.45 (3) si ar1.115 din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala
republicata, modificata si completata.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd dareain folosin[5 gratuitd, a spa[iului din domeniul public al orasului Piatra
Olt, in suprafald de 14 mp, situat In imobilul aflat la adresa str.Florilor, nr.1, in care sa-si
desfasoare activitatea Asociatia pentru Ajuror de Deces si CAR Expresul CFR, Sucursala Piatra
Olt, societate fara scop patrimonial, pentru o perioada de 5 ani.

Art.2.Transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu mentionat la art.1, se va realizainbaza
unui protocol conform anexei nr.1, ce face parte integrantd din prezenta hotdrAre. Se
imputerniceste Primarul orasului Piatra Olt sa semneze prin personalul de specialitate protocolul
de predare primire.

Art.3. Prezenta HotdrAre se va comunica la:
- lnstitutia Prefectului - judelul Olt
- Primarului oragului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate

: PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru = unanimitate
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