ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind darea in administrare a imobilului si terenului aferent, Inspectoratului Situatiilor de
Urgenta "NERON LUPASCU " in vederea infiintarii unei subunitati de pompieri in orasul
Pogoanele ,str. N. Balcescu 85.
Consiliul local al orasului Pogoanele , judetul Buzau;
Avand in vedere: .,;
'\
-expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele, inregistrata sub nr. 7031/2008 ;
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pogoanele ,inregistrat sub nr.7032/
2008;
.
-adresa nr. 8242/03092002, emisa de Prefectura Judetului Buzau, prin care se solicita trecerea imobilului
proprietate de stat din administrarea RADET (din orasul Pogoanele str. N. Balcescu nr. 85 ) in domeniul public al
unitatii ;
- prevederile H.G. nr.1457/12 decembrie 2002 -privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului
si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor
"ROMANIA -FILM" In domeniul public al orasului Pogoanele si in administrarea Consiliului Local al orasului
Pogoanele , judetul Buzau, publicata in M.O. , partea I nr. 945/23 decembrie 2002;
-prevederile art.120 alin. (1) si (2) si art.123 alin.(l) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 36 alin.(l) si alin.(2) litera "c", art,45 alin.(1) ,(2) si (3) si art.l lf alin. (1) litera "b" din
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba trecerea in administrarea Inspectoratului Situatiilor de Urgenta "NERON LUPASCU" a
cladirii (fost cinematograf) si a terenului aferent in suprafata de 2353 m.p. situate in str. N. Balcescu nr. 85, in
vederea infiintarii unei subunitati de pompieri.
Art.2 Darea in administrare se face in folosinta gratuita , pe perioada cat va functiona subunitatea de
pompieri .
Art.3. Predarea si primirea se va face pe baza de protocol, intocmit de d-l jurist Cotruta Adrian.
.
Art.4.Secretarul orasului Pogoanele , va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor
interesate.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu.15 .voturi pentru -0-.voturi impotriva -0-abtineri

