ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR.8 DIN 18 MARTIE 2011
privind atribuirea în folosinţă gratuită,Asociaţiei Crescătorilor de Animale" Suhardul
"Ciocăneşti, a unui spaţiu,în suprafaţă de 24 m.p.în clădirea Primăriei Ciocăneşti,pentru amenajarea şi
funcţionarea sediului asociaţiei.
Consiliul local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere :
-Cererea nr.655 din 18.03.2011, a Asociatiei Crescătorilor de Animale" Suhardul "Ciocăneşti;
-Expunere de motive a Primarului comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;
-Raportul Compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Ciocăneşti ;
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură şi
turism ;

În conformitate cu prevederile:
-art.12(1) şi (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu
modificările şi completările ulteriopare ;
În temeiul art.36, al.2,lit.c, al.5, pct.a, art.124 şi art.45, al.3 din Legea nr.215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită,Asociaţiei Crescătorilor de Animale
"Suhardul "Ciocăneşti ,înfiinţată în localitatea Ciocăneşti,judetul Suceava,a imobilului-format din
încăpere şi hol acces,situat la parterul din clădirea Primăriei comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,
aparţinând domeniului public al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava, în suprafaţă utilă de 24
m.p.,pentru amenajarea şi cu destinaţia de sediu social al asociaţiei.Conform statutului,Asociaţia este
persoană juridică fără scop lucrativ,apolitică,neguvernamentală,autonomă cu caracter
profesional,educaţional,economic cu activitate în folosul crescătorilor de animale din comuna
Ciocăneşti,judetul Suceava.
Art.2. Imobilul se dă în folosinţă gratuită pe termen limitat, respectiv pe o perioadă de
5 ani,sub formă de comodat,respectiv de la data încheierii contractului de comodat,în vederea
asigurării spatiului necesar funcţionării sediului asociaţiei,Asociaţia Crescătorilor de
Animale"Suhardul "Ciocăneşti, având obligaţia de a nu schimba destinaţia imobilului.
Art.3.Se aprobă contractul de comodat ce va fi încheiat în acest sens,conform anexei,parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Imobilul care se dă în folosinţă gratuită,face parte din clădirea sediu al Primăriei şi
Consiliului local Ciocăneşti, aparţinând domeniului public al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava,
înscrisă în anexa nr.38, poziţia nr.1, la H.G.R. nr.1170, art.II,pct.a, privind modificarea şi completarea
anexelor la H.G.R. nr.1357/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava.

Art.5. Primarul comunei Ciocăneşti, prin intermediul Compartimentului de urbanism din
cadrul Primăriei Ciocăneşti, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi şi se
împuterniceşte pentru a semna contractul de comodat. Un exemplar original va fi comunicat
Asociaţiei Crescătorilor de Animale" Suhardul "Ciocăneşti.
Preşedinte de şedinţă,
Roată Marcel

Contrasemnează,
Secretar comună,
Albotă Viorel-Petru

