JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii
Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr.2540/15.0 1.2008 al Direcţiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în
rapoartele nr. 4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
- Adresa nr. 135/08.01.2008 a Administraţiei Pieţelor Municipiului Piteşti,
înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 1047/08.01.2008;
Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (l) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (l) Atribuirea în folosinţă gratuită Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Argeş, până la data de 31.12.2008, a unor spaţii din pieţele
Municipiului Piteşti, având ca destinaţie - birou Circumscripţie Sanitară Veterinară de
Control Alimente.
(2) Datele de identificare ale spaţiilor sunt cele din anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (l) Spaţiile, care fac obiectul prezentei hotărâri, vor fi predate pe bază de
protocol încheiat între părţi, în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) Protocolul va cuprinde clauze referitoare la administrarea imobilelor, la
destinaţia spaţiilor, plata cheltuielilor de întreţinere, reparaţiile curente.
(3) Se interzice, sub sancţiunea încetării de îndată a folosinţei gratuite a
spaţiilor care fac obiectul acestei hotărâri, utilizarea acestora în alte scopuri decât cele
prevăzute în protocol, precum şi închirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte de
dispoziţie de către beneficiar, fără acordul proprietarului.
Art.3. Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală şi Administraţia Pieţelor
Municipiului Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora, precum şi Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru S' guranţa
Alimentelor Argeş, de către secretarul municipiului Piteşti.
E ŞEDINŢĂ,
c

Piteşti
Nr. 23 /30.01.2008

Anexa
la HCL nr. 2.3 din ?:O.O f. 2008

Date de identificare
a imobilelor care se transmit În folosinţă gratuită

Nr.

Amplasamentul

Destinatie
, spatiu
,

Suprafata
,
(mp)

crt
1.

Războieni

Birou

19,80

2.

Smârdan

Birou

11,67

3.

Smârdan

Birou

13,08

4.

Smârdan

Laborator

9

5.

Găvana

Birou

31,6

6.

Calea Bucureşti

Birou

46,08

