ROMAI{IA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTiRARE
privind alipirea a doua loturi de teren din punctul ,,Gradinita Tarculesti,',
al comunet Gornet-Cricov, judetul Prohova
Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere :
- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gomet-Cricov, privind aprobarea alipirea a
doua loturi de teren din punctul "Gradinita Tarculesti", al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova"
precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;
- raportul compartimentului de resort, privind aprobare a alipirea a doua loturi de teren din
punctul "Gradinita Tarculesti", al comunei Gomet-Cricov, judetul Prahova;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, privind privind
aprobarea alipirea a doua loturi de teren din punctul "Gradinita Tarculesti", al comunei GometCricov, judetul Prahova;
- prevederile Legii cadastrului $i publicidlii imobiliare nr. 711996 privind Legea cadastrului 9i
publicitdlii imobiliare, republicatd, cu modificdrile 9i completlrile ulterioare;
- prevederile art.23, lit. e), afi. 132, alin. l, respectiv art. 135, alin. l, lit. b) 9i alin. 3 din
Regulamentul de avizare, receplie Si inscriere in evidenlele de cadastru gi carte funciard, aprobat prin
Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 cu modificlrile 9i complet?irile ulterioare.
- prevederile art. 286 alin. (4din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit c), art. 196 alin (l) lit. a) coroborat cu art.197 alin (l),
alin. (2) si alin (4) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

Art.

I

HOTARAS'I'E:
- Se aprobi alipirea a doua loturi de teren din punctul "Gradinita Tarculesti", al comunei

Gornet-Cricov, judetul Prahova, dupd cum urmeazS:
a) Lotul 1, teren in suprafaJd de 747 mp, cu numar cadastral 20515;
b) Lotul 2, teren in suprafaJi de 991 mp, cu numar cadastral20514;
Art. Z - Terenurile prevazuie la art. sunt identificate conform Planului de amplasament qi
delimitare a imobilului, anexate prezentei.
Art. 3 - Se imputemicegte primarul comunei Gomet-Cricov, sd semneze actul autentic de alipire a
terenurilor ce fac obiectul prezentei hotir6ri.
Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezetta hotarare Instituliei Prefectului
si comunicarea c[tre
Judelului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla
instiiuliile si persoanele interesate. a prevederilor ac.esteia'
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET-CRICOV

HOTiRARE
privind aprobarea conlractului de comodat, avand ca obiect punerea la dispoZitie, cu
'
titlu grituit, sala de sedinte u consiliului Local, penttu intrunirile Asociatiei valex
consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere

:

- Solicitarea dnei Simion Victoria, director departamente proiecte la Asociatia Valex, inregistrata
cu nr. 32641 06.12.2019;
- art. 1560- 1575 din Legea nr . 28'.:. l2}0g privind codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
I raportul compartimentului de resort, privind aprobarea contractului de comodat, avand ca obiect
punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, sala de sedinte a Consiliului Local, pentru intrunirile Asociatiei
Valex;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, privind aprobarea
contractului de comodat, avand ca obiect punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, sala de sedinte a
Consiliului Local, pentru intrunirile Asociatiei Valex;

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (7) lit. b), precum si art. 196 alin (1) lit. a)
coroborat cu art.l97 alin (1), alin. (2) si alin (4) din O.U.G. w.5712019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. I - Se aprobl incheierea unui Contract de Comodat intre Consiliul Local Gornet-Cricov, prin
primar, si Asociatia Valex, pentru o perioada necesara intrunirilor asociatiei, avand ca obiect punerea
la dispozitie, cu titlu gratuit, sala de sedinte a Consiliului Local;

Art. 2 - Se imputemiceqte primarul comunei Gornet-Cricov, sd semneze Contract de Comodat, in
numele Consiliul Local Gornet-Cricov, prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare;

Art. 3

-

Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Institu[iei Prefectului
Judeplui Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenla si comunicarea cdtre
instituliile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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