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HOTĂRÂRE
privind transmiterea in folosinta gratuita catre Asociatia Centrul Cultural Corbu
a unui imobil (constructie si teren aferent) situat in comuna Corbu,
str.Principala nr.23, judetul Constanta, in vederea desfasurarii activitatii
specifice acestei asociatii
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 18.08.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa Centrului Cultural Corbu nr.37/12.06.2017 inregistrata
la Primaria comunei Corbu sub nr.4376/15.06.2017;
In conformitate cu dispozitiile art.124 din Legea 215/2001, republicata, legea
administrației publice locale, actualizata;
In temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin.2) lit.,,c’’ si art.45 alin.1) din Legea
215/2001, republicata, legea administrației publice locale, actualizata;
HOTARASTE:
Art. 1. –Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe durata existentei activitatii
desfasurate de Asociatia Centrul Cultural Corbu, a unui imobil (constructie cu
suprafata de 120 mp si teren aferent in suprafata de 2.357 mp), imobil situat in comuna
Corbu, str.Principala nr.23 (Centru pentru tineret) judetul Constanta.
Art.2 - Plata cheltuielilor administrative ale imobilului prevazut la art.1 (apa, energie
electrica, etc.) vor fi suportate din bugetul local al comunei Corbu.
Art.3. –Predarea-preluarea imobilului se va face pe baza de contract, in acest sens
fiind imputernicit primarul comunei Corbu, domnul Galbinasu Marian sa semneze
contractul de comodat privind darea in folosinta gratuita a imobilului prevazut la art.1.
Art.4. –Incepand cu data emiterii prezentei H.C.L. nr.40/10.07.2017 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.5- Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi

depus la dosarul sedintei, un exemplar la Juridic si un exemplar domnului primar. Se
publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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