CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 70
Din 27 octombrie 2016
Privind aprobarea prelungirii dării în administrare cu titlu gratuit pe o
perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafață de 21,84 mp, de pe str. Nicolae
Iorga, nr. 32, oraș Ștei, jud. Bihor, pentru Asociația Salvatorilor Montani, Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian,
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive, înregistrate la nr.
3453/2016 întocmite de dl. Mu Dan, înspector în cadrul compartimentului UAT
din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune aprobarea prelungirii dării în
administrare cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafa ă de
21,84 mp, de pe str. Nicolae Iorga, nr. 32, ora
tei, jud. Bihor, pentru Asocia ia
Salvatorilor Montani, tei.
inând cont de HCL 158/27.10.2011 Privind aprobarea dării în folosință
gratuită pe o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafață de 21,84 mp, de pe str.
Nicolae Iorga, nr. 32, în care funcționează în prezent Salvamont Ștei, pentru Asociația
Salvatorilor Montani, Ștei(ASMS).
Văzând adresa nr. 31/4.10.2016 de la Asocia ia Salvatorilor Montani, Ştei,
înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. 3313/05.10.2016.
Ţinând cont de prevederile art. 12, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, precum i de prevederile art. 867-869 din Codul Civil;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, nr. 15, şi ale
art. art. 45 alin. 3, art. 115 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă prelungirea dării în administrare cu titlu gratuit pe o
perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafa ă de 21,84 mp, de pe str. Nicolae Iorga,
nr. 32, ora
tei, jud. Bihor, pentru Asocia ia Salvatorilor Montani, tei.
Art.2- Se aprobă încheierea unui act adi ional de prelungire pe o perioadă
de 5 ani a contractului de administrare cu titlu gratuit, contract încheiat între
Ora ul tei şi Asocia ia Salvatorilor Montani, tei, pentru imobilul men ionat la
art. 1.
Art. 3- Compartimentul juridic
i Serviciul UAT din cadrul Primăriei
ora ului tei vor întocmi documenta ia necesară pentru darea în administrare a
imobilului men ionat la art. 1.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul oraşului Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local şi
Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului Ştei
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului Ştei;
- Asocia ia Salvatorilor Montani, tei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUȘE CĂLIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

