
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

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

Consiliul Local al orasului Piatra Olt;
Av6nd in vedere :

-Cererea Asociatiei de pensionari din orasul Piatra Olt, inregistrata cu nr. 11701102.03.2011,

prin care solicita spatiu pentru desfasurzrea activitatii fara scop lucrativ conform conform certificat de

inscriere in Registrul special nt- 139126.11.2003

-naporftt de specialitate al biroului Investitii, Achizitii, nr.11964115.03.2011, prin care se

propune acordarea unui sPatiu ;

-prevederile Legiinr. 2l3llgg8 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei4 cu

modificarile si completarile ulterioare,
-prevederil. L"g.u nr.2t512001 privind administratia publica locala, republicata ,afi. 124,

-Raportul comisiei Economice, administrarea domeniului public si privat;

-_ remeiul afi.45 (3) din Legea w.2l5DA01 a administrafiei publice locale, republicata,

HOTARASTE :

Art.l. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita Asociatiei pentru Ajutgr de Deces si Casa de

Ajutor Reciproc Eipresul CFR., societate fara scop lucrativ a spatiului in suprafata de 14 mp- situat in

imobilul aflat la adresa str. Florilor, ffi. 1, orasul Piaha Olt, identificat prin plan de situatie anexa la

prezerrtahotarare pe o perioada de 5 ani in urmatoarele conditii:
I pentru orice investitie facuta in aceasta perioada Asociatia va solicita acordul kimariei;

-pe toata perioada atribuirii in folosinta gratuita spatiul n1r poate fi utilizat in alte scopuri decat cel
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fost transmis , respectiv acela de acordare ajutoare de deces, imprumuturi si ajutoare

sociale;
-pe perioada de folosinta gratuita Asociatia are obligatia de a intretine spatiul precum si de a plati

serviciile de utilitati;
rpa incheierea perioadei de folosinta gatuita spatiul va fi predat orasului gratuit si liber de orice

aarcini , inclusiv investitiile rcalizate pentru amenajarea acestuia;

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

protocol de predare-primire. Se imputerniceste Primarul orasului Piatra Olt sa semneze prin personalul

de specialitate protocolul de predare-primire;

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la :

-Institutia Prefectului -Judeful Olt;
-Primarului oraqului Piatra Olt;
-Asociatiei pentru Ajutor de Deces si Casa de Ajutor Reciproc Expresul CFR. Piatra Olt .
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