
HOTARÂREA Nr.16
Din 29 aprilie 2015

privind inchirierea bazei sportive cu dotărilor aferente din Treznea, aflată în
proprietatea Comunei Treznea.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întruniti în ședinț ă ordinara

Având în vedere :
- Expunerea de motive și de d-ul Criste Nicolae viceprimarul comunei

Treznea, înregistrat sub nr.4028/2015 și referatul de specialitate intocmit de d-na
Bogdan Monica, consilier contabil în aparatul de specialitate al comunei;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, a HG nr.1309/2012 privind nivelul valorilor impozabile,
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile
aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

- prevederile OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicat cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia ;

- prevederile art.36 alin(2) lit.b, alin. 4 lit.c din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale , cu modificările și completările ulterioatre;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , cu
modificările și completările ulterioatre;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă inchirierea Bazei sportive și dotărilor aferente ce apartin
comunei Treznea către Asociatia Club sportiv Atletic Zalău,

Art.2 (1)Perioada de inchiriere este de un an , cu posibilitatea de prelungire, la
sfârșitul perioade la un tarif de 600 lei/ lună și plata cheltuielilor cu serviciile.

(2) Asociatia Club sportiv Atletic Zalău se angajeaza să execute toate
lucrarile specifice întreț inerii terenului de sport și a dotarilor aferente.
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Art.3 Predarea bazei sportive și a dotărilor aferente se va face pe baza
Procesului verbal de predare - primire, care se va încheia la data semnării
contractului , în prezenta părț ilor .

Art. 4 Sumele rezultate din închirierea bazei sportive se constituie venituri la
bugetul local.

Art.5 Se încredinț ează.pentru semnarea Contractului de inchiriere, d-ul
Stanciu Emanoil-Ionel primarul comunei.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinț ează d-ul primar
Stanciu Emanoil-Ionel , d-ul Criste Nicolae viceprimar, compartimentul contabilitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituț ia prefectului județ ului Sălaj
- Primarul și viceprimarului comunei;
- Asociaț ia Club sportiv Atletic Zalău;
- Locuitorilor comunei prin afișare;
- Dosar de ședinț ă
- Dosar hotărâri;

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ:
CRISTE NICOLAE SECRETAR AL COMUNEI,

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…………..9
CONSILIERI ABSENTI……………..-
VOTURI PENTRU…………………..9
VOTURI IMPOTRIVA……………….-


