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Hotărâre nr.21

privind aprobarea contract de comodat între oraşul B`ile Ol`ne]ti şi S.C. OL~NE}TI
SERV S.R.L.pentru stabilire sediu societate
Consiliul local al oraşului B`ile Ol`ne]ti, [ntrunit in şedinţa de [ndat` din data de 10 martie
2015,la care sunt prezen\i un num`r de11. consilieri dintotalul de 13 [n func\ie absen\i motiva\i,dl
consilier Baicu Vasile ]i dna Ghimi] Valentina demisionar`.
V`z@nd raportul de specialitate [ncheiat de Serviciul Public Departament de Operare a
proiectului de Dezvoltare Integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti prin care solicit` darea [n folosin\`
gratuit` a unui spa\iu pentru sediu societate ]i a bunurilor imobile pentru buna func\ionare a
serviciului
Având [n vedere expunerea de motive a dlui Primar al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i avizul dat
de secretar proiectului de hot`r@re;
In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind administrarea domeniului public ]i
privat ]i ale Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` local`.
Respect@nd prevederile Legii nr.287/2009,codul civil.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor [n func\ie,
respectiv voturi "pentru" = 11
In temeiul art.36 alin.2, lit.”c” ale alin.5 lit.”a”.art.45 alin. 3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi complet ările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Incepând cu data semn`rii, se aprobă contractul de comodat, conform anexei nr.1 la
prezenta, [ncheiat [ntre Oraşul B`ile Ol`ne]ti [n calitate de COMODANT şi S.C. OLĂNE}TI
SERV S.R.L. in calitate de COMODATAR, pentru stabilire sediu societate.
Art.2. Contractul de comodat se [ncheie pe o durat` de 1 an, cu posibilitatea prelungirii cu
acordul p`r\ilor.
Art.5 Se [mputernice]te Primarul Ora]ului B`ile Ol`ne]ti s` semneze contractul de comodat ]i s`
duc` la [ndeplinire prezenta.
Art.6 Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, SPDOPDI, SC OL~NE}TI SERV SRL,
Institu\iei Prefectului ]i se aduce la cuno]tiin\` public` prin afi]are.
Pre]edinte de ]edin\`
Dima Mureanu Georgiana Maria
Contrasemneaz`,
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti 10 martie 2015

