ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind atribuirea în folosinţă gratuită către ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „ORĂŞENEASCĂ”
BREAZA a bazei sportive, proprietate publică a oraşului Breaza
Având în vedere expunerea de motive nr.64172/01.11.2010 formulata de dl. Cătălin Bercăroiu,
consilier local;
Ţinând seama de:
raportul de specialitate nr.15743/19.11.2010, întocmit de Seful Serviciului
Financiar Contabil- dna. Sichim Elena;
raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante…comert si servicii din cadrul
Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, protectie
copii, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
avizul nr.15744/19.11.2010 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
modificată şi completată;
- art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;
art.81 alin.(2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată;
În temeiul art.36, alin. (2) lit. “c” şi art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (3) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.(1)Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Sportivă „Orăşenească” Breaza, a
bazei sportive, proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, str.Republicii, nr.63, jud.Prahova.
(2) Baza sportivă va fi folosită numai în scopul desfăşurării activităţilor fizice şi sportive, în
concordanţă cu obiectivele propuse prin Statutul Asociaţiei Sportive „Orăşenească” Breaza.
Art.2.Plata utilităţilor bazei sportive se asigură din bugetul local al oraşului Breaza, iar restul
cheltuielilor de folosinţă (de întreţinere) a bazei sportive, precum şi cele necesare atingerii scopului
propus de Asociaţia Sportivă „Orăşenească” Breaza se suportă de aceasta.
Art.3. Cele aprobate prin prezenta hotărâre se vor reglementa între părţi prin încheierea unui
contract de comodat, cu respectarea Codului civil în materie .
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,
Prefecturii Prahova, Serviciului financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza şi Asociaţiei
Sportive „Orăşenească” Breaza.
Preşedinte de şedintă,
Consilier local,
Mihalache Cătălin
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Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

