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HOTĂRÂRE
privind darea in administrare Asociatiei Sportive ,,Corbu’’ a terenului de sport
situat in comuna Corbu, strada Derelei nr.19, judetul Constanta
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 22.02.2018;
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 Asociatiei Sportive ,,Corbu’’ inregistrata la Primaria
comunei Corbu sub nr.592/23.01.2018 prin care solicita preluarea in administrare a
terenului de sport in vederea desfasurarii activitatilor specifice asociatiei sportive.
In temeiul prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publica, actualizata.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.287/2009 republicata privind Codul Civil,
actualizata;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.c); art.45 alin.1) si art.121 alin.2) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea darii in administrare Asociatiei Sportive ,,Corbu’’ a terenului de sport
situat in comuna Corbu, strada Derelei nr.19, judetul Constanta, in vederea desfasurarii
de activitati sportive.
Art.2 Darea in administrare a terenului prevazut la art.1 se face cu titlu gratuit, pe o
perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, Asociatia Sportiva ,,Corbu’’ avand
obligatia sa intretina terenul de sport prin investitii proprii si sa achite plata tuturor
utilitatilor.
Art.3 Exercitarea dreptului de administrare se va face cu respectarea conditiilor

stabilite de lege.
Art.4 Incepand cu data emiterii prezentei, H.C.L. nr.83/27.08.2015 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 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 14 consilieri în funcţie.
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