str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Pîrșcoveni a sediului
Căminului cultural , clădire anexa și teren aferent situat în comuna Pîrșcoveni , sat Pîrșcoveni ,
str.Ștefan Pârșcoveanu nr.225 , județul Olt.
Referitor la:

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 371/ 20.04.2017 la proiectul de hotărâre nr. 372/20.04.2017 ;
- Raportul de specialitate nr.373/20.04.2017 al secretarului comunei Pîrșcoveni ,județul Olt ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- Prevederile HG nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt , precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt , cu modificările și completările ulterioare ;
- HCL nr.32/14.06.2011 referitoare la trecerea imobilului ”sediu cămin cultural” din domeniul
public în domeniul privat al comunei ;
- HCL nr. 33/14.06.2011 privind completarea domeniului privat al comunei Pîrșcoveni , județul
Olt ,
- HCL nr. 24/27.06.2013 privind insușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările și
completările ulterioare ;
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1), art.863 lit.e) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil al
României , republicată , cu modificările ulterioare ;
- Prevederile art.63 alin.(1),lit. d) și alin.((5), lit. d) din Legea 215/2001, privind administraţia publica
locala, republicata cu modificările si completările ulterioare ;
Prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin (2), lit.c) coroborate cu alin.(5) ,art.45, alin.(3) si art. 115 alin.1 lit.b din Legea
215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI ,adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE:

Art.1.-Se aproba trecerea din domeniul privat al comunei Pîrșcoveni în domeniul public al
comunei Pîrșcoveni a sediului Căminului cultural , clădire anexa și teren aferent situat în comuna Pîrșcoveni
, sat Pîrșcoveni , str.Ștefan Pârșcoveanu nr.225 , județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.- Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr.24/27.06.2013 privind insușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pîrșcoveni , județul Olt , cu modificările și
completările ulterioare .
-

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate:
Primarului comunei Pîrşcoveni și secretarului comunei Pîrșcoveni pentru aducerea la îndeplinire ;
Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt ;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Marian MATEI

CONTRASEMNEAZĂ ,
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE
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