
ROMANIA
JTIDETUL DOLI

CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA NrR 37 tzotl
cu privbe la aprobarea tncheierii contractului de comodat tntre Consiliului Local Sdlcuya gi

S.C. WMIC COMGEN SRL Craiova

Consiliul Local al comunei Sdlcufa, judeful Dolj , intrunit a2i31.08.2011 in qedinta publicd
ordinar6.

Ludnd in dezbatere proiectul de hotdrdre iniliat de cltre primarul comunei Sdlcufa privind
aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Consiliul Local S6lcufa qi S.C. VIMIC COMGEN
SRL cu sediul in municipiul Craiova, strada Brazdalui Novac, nr.43,bl. A14 , sc. 1 , ap.l6, judeful
Dolj ,

Inbaza prevederilor:
- art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
- art.20 din Legea nr.27312006 ,privind finanfele publice locale ;
- art.36, alin.2,lit.,,c" Si art.l24 din Legea w.21512001 privind administralia publicl local6, republicatd,

cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
In temeiul art. 45, alin.3 gi art. I 1 5, alin. 1 , lit.,,b" din Legea nr. 21512001 , privind administralia

publicd localS, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;

HOrA n A$rn
Art l -Se aproba incheierea contractului de comodat intre Consiliul Local SSlcufa qi

S.C. VIMIC COMGEN SRL cu sediul in municipiul Craiova, strada Brazdalui Novac, nr.43,bl. Al4 ,
sc. 1 , ap.l6, judeful Dolj , rcprezentati,de medic veterinar CTRCIUUARU FLORENTIN-MIHAI ,
avdnd ca obiect utilizarea spafiului din imobilul Punct sanitar Tencindu , in suprafa{d, de 20 mp, inscris
in domeniul public al comunei S6lcufa , situat in satul Tencdndu pe strada Decebal , nr. 85 A,
conform anexei , parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Arf.z -Se imputerniceqte primarul comunei S6lcufa, domnul Pavel Ion , sE serlneze contractul
de comodat.

Art.3 -Pe toat6 durata folosinfei gratuite, beneficiarul va suporta toate cheltuielile referitoare la
utilitdlile consumate pentru folosinfa imobilului (curent, telefon, etc.).

Art.4 -Primarul impreund cu aparatul de specialitate al primarului va duce la tndeplinire
prevederile prezentei hotdrdri .

Art 5 -Prczentahotdrdre se comunicd lnstituliei Prefectului judelului Dolj , Primarului comunei
Sdlcula , reprezentatului S.C. VIMIC COMGEN SRL gi se publicd pe site-ul oficial al Primlriei
comunei Sdlcula.
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Adoptatd, in gedinla din data de 31.08 .2011
cu un num[r de 10 voturi din numdrul total de 11 consilieri in func{ie.


