
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNstLtuL LocAL PAULE9TI

HOTARAREA NR. 84 I 2018

privind acordarea in folosinfd gratuitd a Monumentului Eroilor de Rdzboi din Hrip, pe
durata executdrii lucrdrilor de reabilitare. cdtre Muzeul Judetean Satu Mare

Consiliul Local al Comunei Piulegti, judelul Satu Mare, fitrunit in gedinla ordinari din
10.09.2018, la sediul Primdriei Piulegti, inbaza dispozitiilorart.39 alin. 1 din Legea nr.21512001 privind
administralia publici locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, avAnd in vedere dispozitiile art. 44
din Legea nr.2151 2001 a administraliei publice locale cu privire la rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pdulegti si a aparatului de specialitate al
Primarului,

Analiz6nd solicitarea Muzeului Judelean Satu Mare inregistrati sub nr. 6661122.08.2018,
AvAnd in vedere prevederile art.3 alin (1) gi alin (a) din Legea nr.213/1998 privind bunurile

proprietate publici, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, precum si ale aft.861 alin (3), ale art. 874 si
art. 875 din Codul Civil,

linAnd seama de prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnici legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare, '

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit c, art. 45 alin. (3) din Legea administraliei publice locale
nr.21512001, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, adopti prezenta

HOTANANC

Art.1. Se aprobi atribuirea in folosinld gratuiti cdtre Muzeul Judetean Satu Mare a

Monumentului Eroilor de Rdzboi din Hrip, situat in localitatea Hrip, in vederea executdrii lucrdrilor de
reabilitare si pentru organizarea activitSlilor care vizeazd Centenarul incheierii Primului Rdzboi Mondial,
conform proiectului de reabilitare a mormintelor si operelor comemorative de razboi din judetul Satu
Mare, derulat de Consiliul Judetean si Muzeul Judetean Satu Mare.

Art.2. Transmiterea in folosintd gratuiti aprobatd la art. 1 se face pe o perioadd de 15 luni
inceoAnd cu data de 01 .10.2018.

Art.3. Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 al prezentei, se va face pe bazd de
protocol de predare -primire, pentru semnarea caruia se mandateaza Primarul Comunei Paulesti.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteazi Primarul Comunei Paulesti,
judetul Satu Mare.

Art.s. Prezenta se comunicd, Primarului Comunei Paulesti, Compartimentului Contabilitate si

achiyitii publice, Muzeului Judetean Satu Mare, Institutiei Prefectului - Judelul Satu Mare gi se aduce la

cunostinta oublica.

PRE$EDTNTE DE 9EDTNTA
Piulegti 10.09.2018

Contrasem neazd, Secretarul Comunei Pdulegti
Bernat Manuela Eva
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