ROMÂNIA
JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.371/2009 privind unele măsuri
pentru înfiinţarea “Centrului socio-medical multifuncţional şi de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi”
Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 57122
din 11.09.2009, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.371/2009
privind unele măsuri pentru înfiinţarea “Centrului socio-medical multifuncţional şi de recuperare a persoanelor cu
dizabilităţi”.
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.371/2009 prin care s-a aprobat
preluarea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Simion Bărnuţiu, nr.31, identificat în Cartea Funciară
nr. 3922, cu nr. topo. 5673, în suprafaţă de 995 mp, pe o durată de 10 ani, conform contractului de comodat între
Municipiului Oradea şi Biserica Creştină Baptistă Emanuel - anexa nr.1 la hotărârea menţionată anterior
Având in vedere faptul ca instituţia publica, Administraţia Imobiliara Oradea este abilitata sa administreze
bunurile din domeniul public si privat al municipiului Oradea,
Având în vedere proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate,
În baza art.36 alin.2 lit. b, c, d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct. 2, pct.3 si art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea Art 2. al Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea 371/2009 care va
avea următorul conţinut:
„Art.2. Se aprobă preluarea de către Administraţia Imobiliară Oradea, în folosinţă gratuită a imobilului situat
în Oradea, str. Simion Bărnuţiu, nr.31, identificat în Cartea Funciară nr. 3922, cu nr. topo. 5673, în suprafaţă de 995
mp, pe o durată de 10 ani, conform contractului de comodat încheiat între Municipiului Oradea, prin Administraţia
Imobiliară Oradea şi Biserica Creştină Baptistă Emanuel - anexa nr.1 la prezenta hotărâre.”
Art.2. Se aprobă modificarea contractului de comodat existent ca anexa la Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Oradea nr.371/2009, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează – Administraţia Imobiliara Oradea
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Administraţia Imobiliara Oradea – Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul Verificare Consumuri
- Direcţia de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Juridică;
- Biserica Creştină Baptistă Emanuel
- Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor si pe site-ul instituţiei www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Manea Mihai
Oradea, 28 septembrie 2009
Nr.799
Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.
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