ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 41 din 25 aprilie 2014
privind darea în folosinţă gratuită
a Căminului Cultural din localitatea Podoleni

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere prevederile:
- Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 61/2013 privind
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, a Căminului cultural din
localitatea Podoleni;
- Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 62/2013 privind
aprobarea instrumentării proiectului de investitie „Reabilitarea şi dotarea
Căminului Cultural din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”;
- art. 2 alin.(2) din Normele metodologice privind derularea Programului
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul
rural şi obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea
aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul nr. 1328/2011;
- art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(9) şi art. 124 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată;
Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Podoleni şi raportul
compartimentului de resort;
Luând act de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

ART.1
Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de
Investiţii „C.N.I. – S.A.”, a Căminului Cultural, anexei şi terenului în suprafaţă de
997 m.p, situate în judeţul Neamţ, comuna Podoleni, cu număr cadastral 51675,
identificate potrivit extrasului de Carte Funciară, anexă care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2
Căminul Cultural, anexa şi terenul aferent fac parte din domeniul privat al
comunei Podoleni şi se transmit în folosinţă gratuită pe durata realizării investiţiei
„Reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Podoleni, judeţul
Neamţ”, pe bază de protocol.
ART.3
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mircea Stoian

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

