
 

 

PROIECT NR. ... 

HOTĂRÂREA nr. 

privind: Darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul Judetean de 
Jandarmi Valcea in vederea desfasurarii activitatilor specifice "Postului Montan de 

Jandarmi Olanesti"  

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinara din data de 29 noiembrie 2018 la care participata un num`r de ... consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie. Vaz@nd ca  a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Ghitulescu 
Marius – consilier local. 

        Lu@nd in dezbatere expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra 
proiectului de hot`r@re si referatul nr. 12645/23.11.2018 prin care  dl ing. Iliu\` Vasii 
Ovidiu, administrator public, propune atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu catre 
Inspectoratul Judetean de Jandarmi Valcea in vederea desfasurarii activitatilor specifice 
"Postului Montan de Jandarmi Olanesti". 

       Avand in vedere adresa nr. 3219960/17.10.2018 comunicata de Ministerul Afacerilor 
Interne - Jandarmeria Romana - Inspectoratul de Jandarmi Valcea - Serviciul Logistic, 
prin care se solicita dispunerea de masuri in vederea alocarii unui spatiu necesar 
desfasurarii de activitati specifice avand in vederea ca  incepand cu data de 02.10.2018 s-
a infiintat "Postul Montan de Jandarmi Olanesti", la cererea anticipata a UAT orasul 
Baile Olanesti. 

Cu respectarea prevederilor: art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) si art.124 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; art. 874 din Noul Cod Civil. 

        Lu@nd [n considerare avizul de legalitate dat de secretarul ora]ului si avizele 
comisiilor de specialitate. 

         Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție, 
respectiv voturi"pentru"=...., voturi “împotrivă“=..., abțineri=... 

În temeiul prevederilor articolului art. 45 alin (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul local 

 

H O T Ă R Ă } T E: 

PRIM~RIA  ORAŞULUI   BĂILE   OLĂNEŞTI 
Str.1 Decembrie,   nr. 1,   BăileOlăneşti,   judeţulVâlcea,   România 

Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 



 

       Art. 1. (1) Se aproba darea in folosinta gratuita, catre Inspectoratul de Jandarmi 
Judeteanc Valcea, a unui spatiu compus din: doua birouri - fiecare in suprafata de 15,54 
mp - si o magazie in suprafata de 9,09 mp, aflate la demisolul, respectiv, subsolul cladirii 
ce apartine domeniului privat al orasului B`ile Ol`ne]ti, situate pe strada Bailor, nr. 22 A, 
identificata cu nr. cadastral 35366/C1 si insrisa in Cartea Funciara nr. 35366 a localitatii 
B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea. 
                (2) Datele de identificare ale spatiului ce se da in folosinta gratuita sunt 
prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
                (3) In spatiul ce se da in folosinta gratuita isi va desfasura activitatea 
Detasamentul de Jandarmi Valcea in vederea desfasurarii activitatilor specifice "Postului 
Montan de Jandarmi Olanesti" 

                (4) Finantarea cheltuielilor de intretinere, reparatii curente ale spatiului acordat 
in folosinta gratuita, precum si cele aferente utilitatilor se suporta de catre beneficiar. 

      Art.2. Se aproba Contractul de comodat prevazut in anexa nr.2, pentru spatiul 
prevazut in la art. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

      Art.3. Durata darii in folosinta gratuita, catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean 
Valcea, a spatiului mentionat la art.1 este de cinci ani, cu drept de prelungire cu acordul 
partilor. 
 
      Art.4. Se interzice beneficiarului, sub sanctiunea incetarii de indata a folosintei 
gratuite,utilizarea spatiului in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta hotarare, 
precum si inchirierea, concesionarea ori efectuarea altor acte de dispozitii. 
     Art.4. Predarea – primirea spatiului prevazut in anexa se va face pe baza de protocol, 
intocmit intre partile interesate, in termen de 15 zile de la adoptarea hotararii. 
     Art.6. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul orasului Baile Olanesti, 
serviciile Buget – contabilitate, Impozite si taxe locale si Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean Valcea. 
      Art.7. Hotararea se afisaza la sediul Primariei orasului Baile Olanesti, se comunica 
personelor interesate si se publica pe site-ul institutiei. 
 

Inițiator proiect, 

PRIMAR, 

Ec.Vasilache Vasile Sorin 

                                                                                      Avizat  legalitate, 

p. SECRETAR, 

Jr.Mihalcea Marian  

 

B`ile Ol`ne]ti, 29 noiembrie 2018 


