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HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului cu privire la închirierea de către Consiliul
Local Călineşti, în calitate de administrator, a imobilului situat în comuna
Călineşti, judeţul Argeş aflat în proprietatea Judeţului Argeş

Consiliul Judeţean Argeş:
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului
Judeţean Argeş, însoţită de Raportul nr.14872/16.10.2015 al Direcţiei TehniceCompartimentul Evidenţa şi Administrarea Patrimoniului;
Având în vedere:
Art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.16 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.145/29.07.2015 privind darea în
administrare unor unităţi administrativ-teritoriale a imobilelor în care au
funcţionat centre de protecţia plantelor;
Art. IV alin.2 din Contractul de administrare nr. 12457/09.09.2015 al
Consiliului Local Călinești;
Contractul de administrare nr. 12457/09.09.2015 încheiat între Consiliul
Județean Argeș și Consiliul Local Călinești;
Adresa Primăria comunei Călineşti înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş
sub numărul 14228/07.10.2015;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată, completată şi
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la închirierea de către Consiliul
Local Călinești, în calitate de administrator, a imobilului situat în comuna
Călinești, județul Argeș, aflat în proprietatea Județului Argeș, identificat
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primăria comunei Călinești va repartiza Consiliului Județean Argeș
un procent de 50 % din sumele încasate cu titlu de chirii, pentru imobilul
identificat la art.1
Art.3. În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va încheia
Contractul de închiriere a spaţiului identificat la art.1.
Art.4.Direcţia Tehnică,Directia Econimica şi Consiliul Local Călinești
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5.Serviciul
hotărârea:

Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica

Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş;
Direcției Tehnice;
Direcţiei Economice;
Consiliului Local Călinești.
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