JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind avizarea trecerii din domeniul public al statului şi din administrarea
Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al municipiului Piteşti şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti a unui imobil, situat în
intra vila nul municipiului Piteşti, strada Stadionului, nr. 12 - fosta nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr.2964/17.0 1.2008 al Direcţiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în
rapoartele nr. 4629/2008, nr. 4631/2008, llf. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
- Adresa nr. 2098/25.10 .2007 a Agenţiei Naţionale pentru Sport, înregistrată
la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 59011/25.10.2007.
Văzând prevederile art. 9 alin. (l) şi ale art. 12 alin. (l) şi alin. (2) din
Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin. (2) lit. "c" din Legea nr.
215/2001, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 _ alin. (l) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/200 1, republicată,
HOT ĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Avizarea trecerii din domeniul public al statului şi din
administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, în domeniul public al municipiului Piteşti
şi în administrarea consiliului local a unui imobil situat în intravilanul municipiului
Piteşti, strada Stadionului, nr. 12 - fosta nr. 15, cu destinaţia "Pista de atletism", cu
următoarele date de identificare:
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(2) Schimbarea destinaţiei imobilului care face obiectul prezentei
hotărâri este interzisă.
(3) Poziţia nr. 22 şi nr.23 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 180/31.05.2007
Începând cu data emiterii prezentei, HCL nr.422/2007 şi HCL nr.456/2007
îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 2. Primarul municipiului Piteşti, Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare
Locală şi Direcţia Tehnică şi de Urbanism vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Sport, în
vederea promovării hotărârii de Guvern, de către secretarul municipiului Piteşti.
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