ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MAGIRESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 31 din 19.04.2021
privind stabilirea taxei de inchiriere a terenurilor de sport apartinand domeniului
public al comunei si aprobarea contractului de inchiriere

Consiliul local al Comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
19.04.2021

Avand in vedere:
 Referatul de aprobare a primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 2725 din
02.04.2021;
 Raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei
Magiresti inregistrat sub nr. 2726 din 02.04.2021
 Raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Magiresti
În conformitate cu prevederile:
 art. 332-348 și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 1777 – 1823, art.2009, art.2010 alin. (1) și art. 2011-2013 din Legea privind
Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 129 alin. (6) lit.b și art.362
alin. 1 și 2 din Codul Admnistrativ al României,
HOTARASTE
Art. 1. Se aprobă taxa de inchiriere a terenurilor de sport, parte a domeniului public
al comunei Magiresti, astfel:
 Pentru folosirea pe ora: 100 lei/ora.
 Pentru o perioada de mai mult de 30 zile, sub forma unui abonament, va fi de de 80
lei/ora, cu obligativitatea platii in avans.
Art.2 Se aproba contractul de inchiriere conform anexei la prezenta hotarare si se
împuterniceşte Primarul comunei Magiresti, domnul Cada Ionica, pentru a semna
Contractul de închiriere a terenurilor .
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituției Prefectului jud. Bacău;
 Primarului comunei Magiresti;
Si va fi adusa la cunoștință publică, prin afișare la sediul primariei și pe site-ul instituției.
Presedinte de sedinţă
consilier
Cernat Faluta
Hotărârea a fost adoptată cu
prezenţi

contrasemnează
secretar general al comunei Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

13 voturi pentru, 0.voturi împotrivă, 0 abţineri de cei

13 consilieri locali

