ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a Căminului
cultural din localitatea Iecea Mică ,precum şi a terenului aferent,pe toată durata de execuţie a
obiectivului de investiţie-„Reabilitare,modernizare şi dotare Cămin cultural Iecea Mică, comuna
Cărpiniş judeţul Timiş”

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere referatul nr.1427 din 23.04.2014 întocmit de Primarul şi Secretarul
Comunei Cărpiniş;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
Văzând ca proiectul„Reabilitare,modernizare şi dotare Cămin cultural Iecea Mică,comuna
Cărpiniş judeţul Timiş” a fost selectat pentru finanţare în cadrul Programului prioritar naţional
pentru reabilitarea,modernizarea,dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban;
In baza Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1152/2011 privind
aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale si dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu
exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea
lucrărilor de constructie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) şi alin.(6) lit.a) punctul 4 şi art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l-Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii
S.A. a Căminului cultural din localitatea Iecea Mică ,înscris în CF nr.401137-C1-U3 Iecea Mică,nr.
top. 101/a/I,precum şi a terenului aferent,pe toată durata de execuţie a obiectivului de investiţie„Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin cultural Iecea Mică. comuna Cărpiniş judeţul Timiş”.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Carpinis şi Biroul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Carpinis.
Art.3-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu si ,totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Companiei Naţionale de Investiţii S.A.;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Biroului contabilitate.
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