ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 33/2014

Privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din 16.07.2014,
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Valea Crişului prin care propune
atribuirea în folosinţă gratuită, a unor spaţii din imobilul denumit Sală de sport școlară,
raportul compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate
Având în vedere:
- dispozițiile art 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
- adresa Fundației Creștine Diakonia nr 917/20.05.2014 – instituție cu caracter umanitar, fără
scop lucrativ nonguvernamentală prin care solicită asigurarea cu titlu gratuit a unor spa ții
corespunzătoare desfășurării unor activități educaționale și de consiliere a copiilor din familii
în dificultate aflați în situații de risc social
- punctul 75 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Valea Cri șului nr 20/2014
privind modificarea și completarea HCL nr 59/2011 privind însuşirea Inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
În temeiul prevederilor art 36, alin (5) lit a, art 45 alin 3 şi art 115 alin 1 lit b din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
ART. 1 (1) Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, Fundației Creștine Diakoniainstituție cu caracter umanitar, fără scop lucrativ, nonguvernamentală - în perioada
01.09.2014 – 30.09.2016, a unor spaţii în suprafață totală de 21,7 mp (vestiarele F.1 și F.2)
din imobilul denumit Sală de sport școlară.
(2) Prelungirea perioadei prevăzute la alin (1) se va face cu acordul Consiliului
Local al comunei Valea Crișului la propunerea motivată a beneficiarului.
ART. 2 Imobilul care face obiectul prezentei hotărâri aparține domeniului public al
comunei Valea Crișului fiind identificat la punctul 75 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local
al Comunei Valea Crișului nr 20/2014 privind modificarea și completarea HCL nr 59/2011
privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea
Crişului, judeţul Covasna
ART. 3 Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării imediate a folosin ței
gratuite, utilizarea spațiilor în alte scopuri decât cele expuse în anexa la solicitarea depusă la
sediul Primăriei comunei Valea Crișului, precum și închirierea, concesionarea ori efectuarea
altor acte de dispoziție, fără acordul proprietarului.

ART. 4 Se interzice efectuarea de către beneficiar de lucrări de modificare a
configurației spațiilor fără acordul expres al proprietarului și fără îndeplinirea formalităților
prevăzute de lege în materie.
ART. 5 Sub sancțiunea încetării imediate a folosinței gratuite, Benefiaciarul se obligă
să întrețină corespunzător spațiile utilizate, să asigure mobilierul și condițiile de desfă șurare a
activităților educaționale propuse prin proiectul depus la sediul Primăriei comunei Valea
Crișului.
ART. 6 Împuterniceşte primarul comunei Valea Crişului să predea spațiul pe bază de
protocol de predare primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 16.07.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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