CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com
H O T A R A R E nr.72
privind: aprobare ocupare temporar` teren din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data
de 9 decembrie 2014 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu
votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` Pahomnie Constantin;
Av@nd [n vedere solicitarea SC CONSTRUCTII ERBASU SA, privind aprobarea ocup`rii unui
teren din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru organizare de ]antier, pe durata efectu`rii
lucr`rilor de extindere a apei potabile ]i re\elei de canalizare.
Analizand referatul de specialitate al compartimentului gospod`rie comunal` [nregistrat sub
nr..11541/03.12.2014 prin care se propune aprobarea ocup`rii temporare a unui teren [n suprafa\` de
2038 mp din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti c`tre SC CONSTRUCTII ERBA}U SA.
|in@nd cont de prevederile Hot`r@rii Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin care s-a
aprobat completarea ]i modificarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013;
Respectând procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională [n
administraţia publică şi prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public.
{n conformitate cu prevederile:
a) Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
b) HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
c) OG nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, aprobat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
d) Legii nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modific`rile ]i coplet`rile ulterioare;
e)Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` local`;
f)Legii nr.213/1998 privin domeniul public ]i regimul public al acestuia;
g)HCL nr.65/14.11.2014 de modificare ]i completare a domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din numarul total al consilierilor [n func\ie
respectiv voturi "pentru" = 13
În temeiul art.36 alin.2 lit “c”, alin.5 lit."a", art.45 alin.3, coroborate cu art.115 alin.1 lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea :
H O T ~R A R E
Art 1. Se aprob` ocuparea temporar` a terenului [n suprafa\` de 2038 mp, din domeniul
public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, situat [n Ol`ne]ti str.T Vladimirescu punct “Lunc`”, c`tre SC
CONSTRUC|II ERBA}U SA, pe durata de un an.
Art 2. Pre\ul de ocupare a terenului este de 1 leu/mp/an.
Art.3. Se [mputernice]te Primarul ora]ului s` semneze contractual de ocupare temporar` a
terenului [n suprafa\` de 2038 mp.
Art.4 Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
prim`riei, Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe siteul prim`riei.
Pre]edinte de ]edin\`
PAHOMNIE CONSTANTIN
Contrasemneaz`
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti 09 decembrie 2014
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