COMUNA COSTULENI
JIIDETUL IASI
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA NR.3T

privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunet
Costuleni a Cdminului Cultural Cozia gi a terenului aferent acestuia
Consiliul Local al comunei Costuleni,judetul Iasi, intrunit in sedinta extraordinara din
21.10.2013

AvAnd in vedere nota de fundamentare a d-nului Harabagiu Dumitru , primarul comunei
privat al
costuleni prin care propune trecerea din domeniul public al comunei costuleni in domeniul
104
116.10-2013
nr'
cu
;
comunei Costuleni a Cdminului Cultural Cozia inregistrat

AvAnd

in

vedere raportul

de

specialitate

al

secretarului comunei inregistrat

cu nr.

105/16.10.2013;

inbaza art,nr.l0 alin.(2) din Legea nr.21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu
modificlrile qi complet[rile ulterioare;
nr. l.l52l 2011 privind aprobarea
Jindnd cont de faptul cd punctul 6.1.2. din Ordinul
Ghidului operaJional p.nt.u ,"ilirur"u obiectivului reabilitarea, modernizatea infrastructurii
culturale gi dotarea agezlmintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar
nafional pentru constiuirea de sedii pentru agez[minte culturale in localitdfile unde nu exist[
ur.*.n"u institulii, precum gi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea qi finalizarea lucririlor
prevede ci
de construclie a ageidmintelor iulturale de drept public din mediul rural gi mic urban
aferenttrebuie
gi
terenul
cultural
unadin.ondiliil" de participare la Program este caaqezdmdntul
sI fac[ parte din domeniul privat al UAT;
Avdnd in vedere aiizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltarea economico-sociald, buget,

finanfe, administrarea domeniului public gi privat al comunei , servicii 9i comert, gospoddrire comunald 9i
protectia mediului inregistrat cu nr' I 1 I /l8.10.2013 ;

in temeiul ui.36, alin.(2) lit."c", art.45, art.ll5 alin.(l) lit."b" din Legea administraliei
publice locale nr.215l2OO1, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare, adoptS
prezenta:

HOTARA$TE

din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al
comunei Costuleni a Cdminului Cultural Cozia , in suprafaJdde 474 mp 9i aterenului aferent
acestuia in suprafa{[ de 1000 mp , inscrise in CF a comunei Costuleni sub nr. 60087 9i cuprinse
la pozilia nr. 19, respectiv nr. 20 din Inventarul bunurilor care alcltuiesc domeniul public al

Art,l

Se aprobd trecerea

comunei Costuleni

Aft.z.Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunej Costuleni se
modifica in mod corespunz[tor, prin radierea poziliilor nr. l9 9i 20.
Art.3 Prczenta hotdrdre se poate ataca in condiliile Legii nt.55412004-legea
contenciosul u i adm i n i strativ, cu modifi clril e 9i completlri le ulterioare.

E

Art.4 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd d-nul Harabagiu
Dumitru, primarul comunei Costuletri Costuleni .
Art.5 Prezenta hot[rdre se comunicd tnstituliei Prefectuluijud. Iagi , primarului comunei
Costuleni gi se aduce la cunogtinfl publicl prin grija secretarului comunei Costuleni.
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Data astazi, 21.10.2013
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ANCHIDIIWLOREDANA- MANUELA

