COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.14/2019
privind încheierea unui Contract de comodat cu Protopopiatul Ortodox Român
pentru clădirea Centrului de bătrâni din localitatea Babța, proprietatea publică a
comunei Bogdand
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2019;
Având în vedere Expunerea de motive nr.385/21.02.2019, Raportul de
specialitate nr. 384/21.02.2019 , Avizul nr. 386/21.02.2019 al Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local al comunei Bogdand;
Având în vedere Anexa nr.15 –Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Bogdand- la H.G. nr.967/2002 privind atestarea domeniului public
al judeţului Satu Mare, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Satu Mare;
În conformitate cu prevederile art. 555 – 566, art. 858 - 865 si art. 1777 –
1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat;
Ținând cont de prevederile art. 36 alin.2 lit. c) coroborate cu alin.5 lit. a) si
b), art. 45, art. 115 alin.1 lit. b) si 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 45 din Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu
PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN CAREI, pentru clădirea Centrului de
bătrâni din localitatea Babța, proprietatea publică a comunei Bogdand, în mod gratuit
şi pe termen limitat, respectiv 2 (doi) ani de la data adoptării prezentei hotărâri,
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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Art.2. - Se împuternicește dl Bojan Aurel, Primar al Comunei Bogdand, să
reprezinte comuna Bogdand, Judetul Satu Mare şi să semneze în numele şi pe seama
Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Bogdand contractul de comodat.

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
SZILAGYI ANTAL-ATTILA
COMUNEI,
L.S.

-consilier local-

Contrasemnează:
SECRETARUL

Cu atribuții delegate
Temian Simona

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1 ;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

