ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV

HOTARARE
privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 1 an a unor imobile apartinand
domeniului public al Comunei Spantov, judetul Calarasi identificate la pozitiile 15 si 16 din
anexa nr. 44 la HG 1349/2001 catre Asociatia Clubul Kimura Kodokan Judo Sport cu sediul in
Municipiul Sfantul Gheorghe, Aleea Scurta., Bl.10, sc.C, ap.7, judetul Covasna
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDETUL CĂLĂRAŞI,
întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 28 iunie 2018
Având in vedere:
- Cererea Asociatia Clubul Kimura Kodokan Judo Sport cu sediul in Municipiul Sfantul
Gheorghe, Aleea Scurta., Bl.10, sc.C, ap.7, judetul Covasna, inregistrata la institutia noastra sub
nr. 2300/07.06.2018 prin care solicita dare in folosinta gratuita pe durata determinata a unor
imobile in vederea organizarii si dezvoltarii activitatii de Judo sub toate formele lui;
- Referatul de aprobare a domnului primar Gheorghescu Silviu Niki nr. 2305/07.06.2018 prin
care propune dare in folosinta gratuita pe durata determinata a unor imobile in vederea
organizarii si dezvoltarii activitatii de Judo sub toate formele lui ;
- Raportul de specialitate nr. 2306/07.06.2018 prin care se propune dare in folosinta gratuita pe
durata determinata a unor imobile in vederea organizarii si dezvoltarii activitatii de Judo sub
toate formele lui;
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile HCL nr. 11/27.08.1999 privind insusirea bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al comunei Spantov, judetul Calarasi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Anexei nr. 44 la HGR nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Calarasi precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001-Legea administratiei publice locale, repiblicata , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 874-875 din Codul Civil;
- prevedrile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor
normative, rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica ;
- prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2), lit. c) , alin.(5) lit.a)din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza dispoziţiilor art. 36 alin. (1) si in temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) si alin. (3) si in
coroborare cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 1 an a unor imobile
apartinand domeniului public al Comunei Spantov, judetul Calarasi identificate la pozitiile 15
si 16 din anexa nr. 44 la HG 1349/2001 catre Asociatia Clubul Kimura Kodokan Judo Sport
cu sediul in Municipiul Sfantul Gheorghe, Aleea Scurta., Bl.10, sc.C, ap.7, judetul Covasna
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 2 Se aproba Contractul de comodat conform anexei nr. 2 care face parte integranta din
prezenta hotarare pentru imobilele identificate conform anrxei nr. 1 din prezenta hotarare;
Art.3 Se imputerniceste Primarul comunei Spantov sa semneze contractul de comodat si
procesul verbal de predare-primire a imobilelor care vor fi incheiate cu Asociatia Clubul
Kimura Kodokan Judo Sport cu sediul in Municipiul Sfantul Gheorghe, Aleea Scurta., Bl.10,
sc.C, ap.7, judetul Covasna;
Art.4 Titularul dreptului de administrare va exercita profesia, folosinta si dispozitia asupra
bunurilor preluate in conditiile legii si in limitele precizate in Contractul de comodat;
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi
in termenul prevăzut de lege.

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 30
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 28 iunie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13
consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei
comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

ANEXĂ nr. 1 la
HCL Spantov nr. 30/28.06.2018
Lista
Cu elementele de identificare ale imobilelor apartinand domeniului public al comunei Spantov, prevazute la pozitiile 15 si 16 din Anexa nr. 44 la HGR
nr. 1349/2001, propuse a fii date in folosinta gratuita pe perioada determinata de 1 an catre Asociatia Clubul Kimura Kodokan Judo Sport
Nr. Cod
crt. clasificare

Denumirea
bunului

15

1.6.2

Imobil
+teren
aferent

16

1.6.2

Imobil
+teren
aferent

Elementele de identificare

Sala festivitati Spantov
Sup. 841 mp, T16, P 898,899
Strada Calarasi, nr. 69
N-Marcu Rada
S-DN 31
E-Paraschiv D-tru
V-Marcu Rada
Sala festivitati Stancea
Sup. 1270 mp, T 22, P 336/1
Strada Calarasi, nr. 69
N-Matei Marin
S-DN 31
E-Strada
V-Staica Marin

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
inventar
-lei-

1974

40.000

1965

32.580

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU

SITUAŢIA JURIDICĂ
ACTUALĂ
Denumire act proprietate sau
alte acte doveditoare
Hotărârea Consiliului Local nr.
11/27.08.1999

Hotărârea Consiliului Local nr.
11/27.08.1999

