ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Nr. 2389/09.04.2013

REFERAT DE APROBARE
cu privire la proiectul de hotarare privind realocarea şi reatribuirea în folosinţă gratuită
a spaţiului de 23 mp. utilizat de Postul de Poliţie Perşinari
În urma înfiinţării comunei Perşinari, Legea nr. 561/2001 privind înfiinţarea comunei Perşinari prin
reorganizarea comunei Văcăreşti, s-a înfiinţat şi Postul de Poliţie Perşinari.
Prin H.C.L. nr. 31 din 02.09.2005 Consiliul Local al comunei Perşinari a stabilit locul unde îşi va
desfăşura activitatea Postul de Poliţie Perşinari şi anume în spaţiul de 23 mp din incinta Căminului Cultural
Perşinari, iar prin HCL nr. 32/29.09.2005 s-a aprobat închirierea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea
Postul de Poliţie Perşinari, iar chiria a fost de 0 lei.
De asemenea, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare prevede faptul că „consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere
sau de utilitate publică ori serviciilor publice”, prevedere care este valabilă şi pentru Postul de Poliţie
Perşinari, acesta desfăşurând o activitate de utilitate publică.
Având în vedere problema achitării utilităţilor (energie electrică, telefon) de către Postul de Poliţie
Perşinari, având în vedere şi adresa IPJ Dâmboviţa nr. 282663/26.03.2013, înregistrată la Primăria Perşinari
sub nr. 2313/08.04.2013, prin care se solicită a se comunica hotărârea Consiliului Local Perşinari de
exprimare a acordului funcţionării postului de poliţie din comuna Perşinari, este necesar să se încheie un
contract de comodat, având ca obiect spaţiul de 23 mp. în care îşi desfăşoară activitatea Postul de Poliţie
Perşinari, contract care va prevede printre alte clauze, achitarea de către comodatar-Postul de Poliţie
Perşinari- a contravalorii utilităţilor aferente(energie electrică, telefon, etc.).
Având în vedere cele arătate mai sus şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun consiliului local
spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind realocarea şi reatribuirea în folosinţă gratuită a
spaţiului de 23 mp. utilizat de Postul de Poliţie Perşinari

PRIMAR,
BUNEA Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI
NR. 2390/09.04.2013

Vizat pentru legalitate
Secretar,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind realocarea şi reatribuirea în folosinţă gratuită
a spaţiului de 23 mp. utilizat de Postul de Poliţie Perşinari
PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 7 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 31 din 02.09.2005 privind aprobarea locaţiilor unde îşi vor desfăşura
activitatea Postul de Poliţie Perşinari şi Grădiniţa Perşinari;
- prevederile HCL nr. 32/29.09.2005 privind aprobarea închirierii spaţiului în care îşi desfăşoară
activitatea Postul de Poliţie Perşinari;
- adresa IPJ Dâmboviţa nr. 282663/26.03.2013, înregistrată la Primăria Perşinari sub nr.
2313/08.04.2013;
- referatul de aprobare al domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr. 2389/09.04.2013;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2391/09.04.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1- Se aprobă realocarea şi reatribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 23 mp.
aflat în incinta Căminului Cultural Perşinari către Postul de Poliţie Perşinari, pentru o perioadă de 3
ani, cu următoarele precizări:
a)
Titularul contractelor de utilităţi (energie electrică, telefon, încălzire, etc.) rămâne
UAT Perşinari.
b)
Costurile cu utilităţile intră în sarcina utilizatorului spaţiului, proporţional cu suprafaţa
utilizată.
c)
Modalitatea de decontare a costurilor în cotă parte şi termenul de achitare a obligaţiilor
de plată aferente utilităţilor vor fi prevăzute în contractul de comodat ce se va încheia
ulterior.
Art.2- Se împuterniceşte executivul în vederea încheierii contractului de comodat.
Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Perşinari
Bunea Marian, iar pentru comunicare se obligă secretarul comunei Perşinari Gheorghe-Preda
Gabriela-Mariana.
PRIMAR,
BUNEA Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 2392/09.04.2013

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa
publică:
PRIMARUL
HOTĂRÂRE:

COMUNEI

PERŞINARI

INIŢIAZĂ

URMĂTORUL

PROIECT

DE

Proiect de hotărâre privind realocarea şi reatribuirea în folosinţă gratuită
a spaţiului de 23 mp. utilizat de Postul de Poliţie Perşinari
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii
precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate pot
fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până pe data
de 19.04.2013, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
BUNEA MARIAN

