
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            

                                                                                  H O T Ă R Â R E
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită  a unui spaţiu 
pentru Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil Ciulniţa

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2013,
Având în vedere:
-cererea doamnei Mihai Ioana  înregistrată la UATC Ciulniţa sub nr. 2696/26.09.2013 prin care 

solicită atribuirea spaţiului;
-certificatul  de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial nr. 623/312/2009, privind 

Asociaţia Ajutor Umanitar şi Caritabil Ciulniţa, eliberat de Judecătoria Slobozia;
Examinând :
-referatul de aprobare  nr. 2718 / 30.09.2013al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr.2719/30.09.2013   al  compartimentului  cadastru-urbanism  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa,
   -raportul nr.2721/1/30.09.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;

În temeiul art. 36, alin(2) , lit.c, alin(5), lit.a, art.45, alin(3) art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 124  din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

      Art.1  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia  Ajutor Umanitar şi Caritabil
Ciulniţa, CUI 26171705, a unui spaţiu în suprafaţă de 16,77 mp, etaj 1, în cladirea  situaţă în satul Ciulniţa,
str.Matei Basarab, nr.41,  identificată conform planului de situaţie - Anexa 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. Spaţiul sus-menţionat aparţine domeniului public al comunei Ciulniţa.

Art.2  La data adoptării prezentei se revocă HCL Ciulnţa nr.34/26.09.2008.     
      Art.3 Primarul  comunei Ciulniţa şi compartimentul cadastru şi urbanism vor duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.
      Art.4  Prezenta  hotărâre  se comunică:  -  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Ialomiţa,  Primarului

comunei  Ciulniţa,  Asociaţiei  Ajutor  Umanitar  şi  Caritabil  Ciulniţa  şi.va  fi  făcută  publică  prin  grija
secretarului comunei.                    
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 56
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.09.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în 
funcţie au fost prezenţi  11 ). 


