ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu şi închirierea unor
spaţii din Municipiul Oneşti
Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua
de 18 aprilie 2013 ;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti –
Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de compartimentelor de specialitate, Avizul
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi
administrarea domeniului public şi privat, adresa nr.6337/27.03.2013 a Asociaţiei
Naţionale a Surzilor din România, Adresa nr.7912 din 15 aprilie 2013 a Ligii
Tineretului creştin-ortodox –filiala Oneşti;
În baza art.36, alin. 2, lit.c), alin.5 lit.a) şi lit.b) şi art.124 din din Legea
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1)– Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în B-dul
Republicii nr.43, în suprafaţă de 35 m.p. către Asociaţiei Naţionale a Surzilor din
România – filiala Oneşti, pe o perioadă de 5 ani.
(2) – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze
protocolul de predare primire a bunului prevăzut la alin.(1).
Art. 2 – Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 35m.p. situat în
în B-dul Republicii nr.43, proprietatea municipiului Oneşti, în condiţiile legii, ca
sediu pentru Organizaţie non profit Onestin, pe o perioadă de 5 ani.
Art. 3 – Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30m.p. situat în
în str. V.Babeş nr.1, et.1, proprietatea municipiului Oneşti, în condiţiile legii, ca
sediu pentru Liga Tineretului Creştin-Ortodox – filiala Oneşti, pe o perioadă de 5
ani.
Art. 4 – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu în
suprafaţă de 12 mp., situat în incinta Ştandului Municipal Oneşti, pe o perioadă de
5 ani.
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Art. 5 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să aprobe
documentaţiile aferente procedurilor de atribuire, în condiţiile legii, a bunurilor
prevăzute la art.2-4 din prezenta hotărâre şi să semneze contractele de închiriere.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
Primarului municipiului Oneşti;
Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România – filiala Oneşti
Organizaţiei non profit Onestin – Oneşti
Ligii Tineretului Creştin Ortodox – filiala Oneşti
Asociaţiei Kolping Moldova - Oneşti

Preşedinte de şedinţă,
Oprea Dănuţ

Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
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