ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la completare domeniul public
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 10195/27.06.2013 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 10196/27.06.2013 al Biroului Contabilitate;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în daministraţia
publică, cu completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 78/30.05.2013 privind trecerea
unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în
domeniul public al oraşului Corabia şi în administrarea Consiliului Local
Corabia;
- Art. 36 (9) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (3) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.. 1. – Se aprobă preluarea fără plată a bunurilor apartinând domeniului
public al judeţului Olt menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Se completează inventarul domeniului public al oraşului Corabia
prin introducerea a trei poziţii menţionate în anexă.
Art. 3. – Se aprobă darea în administrare a parterului clădirii (cantină) către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe o perioadă de 1 an
începând cu data de 1 iulie 2013.
Art. 4. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Spitalul
Orăşenesc Corabia pe perioada implementării proiectului,, Reabilitare şi Refuncţionare
Spital Ambulatoriu Integrat Corabia, pentru folosirea etajului I.
Art. 5. – Bunurile transferate de Consiliul Judetean Olt vor fi administrate de
Consiliul Local Corabia.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Biroului Contabilitate, Consiliului Judeţean Olt şi Prefectului Judeţului Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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