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HOTĂRÂREA 

nr. 21 din 01.03.2021 

 privind aprobarea dreptului de folosintă gratuita  asupra unor spaţii cu destinatia  desfasurarii 

activitatilor sportive,  parte a domeniului public al comunei Măgireşti, judetul Bacau catre Asociatia 

Sportiva, „Vulturul Magiresti 

Consiliul local al  comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 

01.03.2021 

   Având în vedere : 

 cererea nr. 1131/16.02.2021 a Asociatiei Vulturul Magiresti prin care se solicita 

atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii în vederea desfasurarii activitatilor cu 

caracter sportiv  

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti,  înregistrat sub numărul 1233 

din 17.02.2021 

 raportul compartimentului de specialitate al primarului  comunei Magiresti,  înregistrat 

sub numărul 1234 din 17.02.2021 

În baza prevederilor:  

 prevederile art. 284-287, art. 297 alin. (1) lit. „d” si ale art. 349-353 din Ordonanta de 

urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Magiresti 

          In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. „a” , al art. 139 alin. (3) lit. 

„g” si al art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanfa de urgent a Guvemului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art. 1.      Se aproba  dreptul de folosinţă gratuită in favoarea Asociatiei  Vulturul pentru 

urmatoarele bunuri imobile, parte a domeniului public al comunei Magiresti, identificate astfel: 

 Sala 1 FITNESS (  în suprafa de 48,48 mp, situată în sala de festivităţi Măgireşti), pozitie 

inventar 97, CF 60453 

 Sala 2  TENIS ( în suprafaţă de 48,64 mp, situată în sala de festivităţi Măgireşti) pozitie 

inventar 97, CF 60453 

 Şcoala  Stăneşti, corp vechi ( sală în suprafaţă de  50 mp) pozitie inventar pozitie 

inventar  108, CF 616 

 Scoala sat Prăjeşti ( în suprafaţă de 70 mp), pozitie inventar 117, CF 617 

       Art. 2.  Se aproba contractul cadru de folosinta gratuita, prevazut in anexa care face parte 

integranta din aceasta.  Predarea – primirea bunurilor se va face prin proces verbal ce va 

constitui anexa la contractul cadru de folosinta gratuita. 

         Art. 3.     Autoritatea executiva de la nivelul comunei Măgireşti, judetul Bacau  se va ocupa 

de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER LOCAL                                      SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

   Cernat Faluta                                                                                         Bucurel Iulia Mihaela 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi pentru, 0 .voturi împotrivă,  0 abţineri de cei      13 consilieri locali 
prezenţi 


	Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, - .voturi împotrivă, - abţineri de cei consilieri locali prezenţi



