
ROMANIA 

nDETUL OLT 

SILIUL LOCAL PIATRA OLT 

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

Consiliul Local al orasului Piatra Olt: 
Având in vedere

prin care 

Cererea Asociatiei Grup de Actiune Locala ,,Plaiurile Otetului. inregistrata cu nr. 17451/06.09.201 

n care solicita spatiu pentru desfasurarea activitatii 
Raportul 

aronunerea de aprobare transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu 

de specialitate al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, nr. 17452/06.09.2012 cu 

ernului nr.2253/09.12.2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Hotararea Guver 

datului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice Directia Gienerala a Finantelor Publie 
Ot in domeniul public al orasului Piatra Olt si in administrarea Consiliului Local Piatra Olt judetul (ot 
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. modificata 
Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata.
modificata si completata;

Raportul comisiei economice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local, 

In temeiul art. 45(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administra�ia Publica Locale, 

republicata, modificata si completata, 
HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita Asociatiei Grup de Actiune Locala ,Plaiurile 

Oltetului", societate fara scop patrimonial a spatiului in suprafata de 18,79 mp. situat in imobilul aflat 

la adresa str. Florilor, nr. 1,cam. 3, orasul Piatra Olt, identificat prin plan de situatie anexa la prezenta 

hotarare pe o perioada de 5 ani in urmatoarele conditii:

pentru orice investitie facuta in aceasta perioada Asociatia 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 elaborare si implemenarea proiectelor oferite de 

programul LEADER, Axa 4 din Programul National de Dezvoltare Rurala. 

pe perioada de folosinta gratuita Asociatia 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 

S4rcini , inclusiv investitiile realizate pentru amenajarea acestuia; 

Art. 2. Transmiterea in folosinta gratuita a spatiului mentionat la art. 1 se face pe baza de 

Contract de comodat. Se imputerniceste Primarul orasului Piatra Olt sa semneze contractul de comodat, 

In termen de de 3 zile calendaristice de la obtinerea avizului de legalitate de la Institu�ia Prefectului- 

Jude�ul Olt, 
Art.3. Prezenta hotarare se comunica la 

Institu�ia Prefectului Judetul Olt; 

Primarului ora_ului Piatra Olt; 

A Aciatiei Grup de Actiune Locala ,,Plaiurile Oltetului" 

SÈpINTE DE SEDINTA 
SECRETAR 

PETRISOR STOICA 
DBERÍ MUNTEANU 
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