CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr.103
Din 26 iulie 2018
Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a
spaţiului situat în incinta Pieței Agroalimentare Ștei, str. Andrei Mureșanu,
nr. 4B, Ștei, jud. Bihor( sediul actual al Direcției Sanitar Veterinare și Pentru
Siguranța Alimentelor Bihor), care va avea ca destinație birou necesar
personalului sanitar veterinar care își desfășoară activitatea pe raza teritorială
a UAT oraș Ștei, pentru Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța
Alimentelor Bihor.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian,
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive, înregistrate la nr.
3087/2018 întocmite de întocmit de dl. Vieriu Constantin Cristian, inspector
protec ie civilă în cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune aprobarea dării
în folosin ă gratuită pe o perioadă de 5 ani a spaţiului situat în incinta Pie ei
Agroalimentare
tei, str. Andrei Mure anu, nr. 4B, tei, jud. Bihor( sediul actual
al Direc iei Sanitar Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor Bihor), care va
avea ca destina ie birou necesar personalului sanitar veterinar care î i desfă oară
activitatea pe raza teritorială a UAT ora
tei, pentru Direc ia Sanitară Veterinară
i pentru Siguran a Alimentelor Bihor.
Văzând adresa cu nr. 12996/05.07.2018 de la Direc ia Sanitară Veterinară
i pentru Siguran a Alimentelor Bihor, înregistrată la sediul Primăriei ora ului
tei sub nr. 2928/09.07.2018.
Ţinând cont de prevederile art. 867-874 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, art. 123
i art. 124 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 darea folosin ă gratuită pe o perioadă de 5 ani a
spaţiului situat în incinta Pie ei Agroalimentare
tei, str. Andrei Mure anu, nr.
4B, tei, jud. Bihor( sediul actual al Direc iei Sanitar Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor Bihor), care va avea ca destina ie birou necesar
personalului sanitar veterinar care î i desfă oară activitatea pe raza teritorială a
UAT ora
tei, pentru Direc ia Sanitară Veterinară
i Pentru Siguran a
Alimentelor Bihor.
Art. 2- Compartimentul juridic
i Serviciul UAT din cadrul Primăriei
ora ului tei vor întocmi documenta ia necesară pentru darea în folosin ă
gratuită a imobilului men ionat la art. 1.
Art.3 - 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.4 – 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;
- Direc ia Sanitară Veterinară i Pentru Siguran a
Alimentelor Bihor.
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

