CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului
Roman si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in
domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean
Arges
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 7313/14.06.2013 al Directiei Tehnice ;
Având in vedere:
 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Art.887 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
 Art. 115, alin. 1, lit.c) şi art. 123, alin. 1 şi art. 91 alin. 5, lit.a) din
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K4 si K5,
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se solicita transmiterea imobilului – constructii si teren - Complexul
sportiv „Sala Sporturilor” Piteşti, din domeniul public al Statului Roman si din
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al
Judetului Arges si in administrarea consiliului judetean, identificate in anexa
parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. (1) Consiliul Judetean Arges este obligat sa mentina destinatia actuala a
imobilelor si sa asigure gratuitatea desfasurarii activitatilor specifice
Ministerului Tineretului si Sportului, precum si unitatilor/institutiilor din
subordinea sau coordonarea acestuia, in sistemul de educatie fizica si sport.
(2) Ministerul Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic
modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Judetean Arges in
conformitate cu destinatia acestora.
ART.3. (1) Consiliul Judetean Arges se obliga sa intretina si sa modernizeze
imobilul transmis si sa mentina imobilul la standarde de calitate privind
desfasurarea activitatilor specifice.

(2) Predarea / preluarea imobilului prevazut in anexa, se face pe baza de
protocol incheiat intre partile interesate, la valoarea de inventar, in termen de 30
de zile de la data emiterii hotararii de guvern de transmitere a imobilului.
(3) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe si obiectele
de inventar din dotarea acestuia.
(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situatiei juridice a
acestuia, existenta la data transferului dreptului de proprietate , fiind preluate
doar imobilele care nu fac obiectul unor dosare aflate pe rolul instantelor
judecatoresti.
(5) Odata cu predarea imobilului se vor preda / prelua activul si pasivul
acestuia conform balantei de verificare intocmite la data predarii imobilului.
(6) Odata cu preluarea imobilului Consiliul Judetean Arges va proceda
in conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.
(7) In termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda la
inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate publica in favoarea
Judetului Arges si a dreptului de administrare in favoarea Consiliului Judetean
Arges, in conditiile legii.
ART.4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Arges, dl.Constantin Nicolescu, sa faca toate demersurile necesare pentru punerea in
executare a prezentei hotarari.
ART.5. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Ministerului Tineretului si Sportului.
 Directiei Tehnice.
PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU
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