ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
Proiect de Hotarare
privind acordarea cu titlu gratuit a folosintei imobilului – apartament, situat in orașul
Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localitații, Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu
publicul
Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Consiliul Local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- Adresa nr. 7319/2018 a O.C.P.I. Buzău, inregistrată la Primăria orașului Pogoanele
sub nr. 8498/2018, prin care solicită acordarea unui spațiu de lucru pentru deschiderea unui
birou de relatii cu publicul;
- Referatul Secretarului orașului Pogoanele inregistrat la nr. 1068/11.02.2019, prin
care se justifica adoptarea proiectului de hotarare;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
1069/11.02.2019, la proiectul de hotarare;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele;
- Prevederile art. 36 alin.5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aproba acordarea cu titlu gratuit a folosinței imobilului – apartament, situat in
orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localitații, Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu
publicul.
Art.2 Acordarea folosinței imobilului este pe o perioadă nedeterminată, conditionată
insă de menținerea destinației pentru care s-a emis prezenta hotărare precum si de
achitarea cheltuielilor proprii si comune rezultate din desfășurarea activității in acest spațiu.
Art.3 Se imputernicește primarul orașulu Pogoanele sa semneze contractul de comodat
anterior menționat.
Art.4 Secretarul orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.

Initiator,
Primarul orasului Pogoanele
Ing. Dumitrașcu Florin

