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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii consiliului judeţean nr. 250/22.12.2014
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spații situate în incinta
Palatului Administrativ
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean si Raportul nr. 7882/11.06.2015 al Direcţiei Tehnice;
Având în vedere:
Art. 4 din H.G. nr.1031/11.12.2013 privind transmiterea imobilului "Palat
Administrativ", proprietate publică a statului, din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului Județului Argeş în
administrarea Consiliului Judeţean Argeş;
Art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;
Art. 874 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5,
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

H O T Ă R Ă ȘT E :
ART. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă cu titlu gratuit a
spaţiilor situate în incinta Palatului Administrativ, în care funcţionează instituţii
de interes local ale judeţului Argeş pana la data de 31 decembrie 2015, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.Se aproba încheierea actelor adiționale la Protocoalele încheiate conform
Hotărârii consiliului județean nr. 250/22.12.2014.

ART.3. În termen de 20 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția Tehnică
va iniţia procedurile legale de încheiere a actelor adiționale privind prelungirea
termenului de dare în folosință cu titlu gratuit.
ART.4. Hotărârea consiliului județean nr. 250/22.12.2014 privind darea în
folosinţă cu titlu gratuit a unor spații situate în incinta Palatului Administrativ
se modifică corespunzător.
ART.5. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.6. Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

Instituției Prefectului –
Direcției Tehnice.

Județul Argeș;

PREȘEDINTE,
GRIGORE FLORIN TECĂU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ
Ionel VOICA

Dată astăzi ____________ 2015
Nr. _____

