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                                                                 H O T Ă R Â R E
privind darea în administrare a imobilelor  – construc ii - identificate prin nr.cadastral 51294-C1ț
cu suprafa a de 104 mp respectiv nr.cadastral 51294-C2  cu suprafa a de 183 mp, înscrise în  CFț ț
nr.51294 Chi laz,aflate în domeniul privat al comunei Chi lazș ș

          Având în vedere :                
                -referatul de aprobare nr.4.060  din 21 septembrie 2021 al primarului comunei;
                -raportul de specialitate nr.4.061 din 21 septembrie 2021 i avizul comisiei deș
specialitate a consiliului local;
         inând seama de prevederile:Ț
                -art.867 – 870 din Codul civil-Legea nr.187/2009,republicată,cu modificările iș
completările ulterioare;
                -art.92 alin.(2) lit.b),art.108 lit.a) i art.362 din Ordonan a de urgen ă a Guvernuluiș ț ț
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
         În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)  i lit.c),alin.(4) lit.f) i alin.(6)ț ș ș
lit.a),art.139 alin.(1)  i  alin.(3)  lit.g)  i  ale  art.196 alin.(1)  lit.a)  din Ordonan a de  urgen ă aș ș ț ț
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,   
        Consiliul local al comunei Chi lazș
                                                            H O T Ă R Ă  T E :Ș
        Art.1.-  Se aprobă darea în administrare a imobilelor-construc ii-identificate cu nr.cadastralț
51294-C1 cu suprafa a construită la sol de 104 mp ,înscris în CF nr.51294 Chi laz,cu  o valoareț ș
de inventar de 393.310 lei, respectiv cu nr.cadastral 51294-C2 cu suprafa a construită la sol deț
183 mp,înscris  în CF nr.51294 ,cu o valoare de inventar  de  7.340 lei,Societă ii  Comercialeț
VAMO LAZ TRAVEL S.A.înfiin ată de Consiliul local al comunei Chi laz cu capital publicȘ ț ș
local, în vederea amenajării de spa ii de cazare turistică.ț
       Art.2.-Se aprobă încheierea unui contract de dare în administrare către S.C.VAMO LAZȘ
TRAVEL S.A. a imobilelor  identificate la art.1, conform anexei la prezenta hotărâre.
       Art.3.-Predarea-primirea imobilelor se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat
între comuna Chi laz reprezentată prin primarul comunei i S.C.VAMO LAZ TRAVEL S.A.înș ș Ș
termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
      Art.4.-Se împuternice te primarul comunei pentru a semna contractul de dare în administrareș
către S.C.VAMO LAZ TRAVEL S.A.a imobilelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.Ș
      Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredin ează primarul comuneiț
i compartimentul urbanism.ș

     Art.6.-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local i se comunică:ș
               -Institu iei Prefectului-Jude ul Bihor;ț ț
               -primarului comunei i compartimentului urbanism.ș
                       
                       Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                             Layos Bertalan                                                                         Contrasemnează,
                                                                                                                               Secretar general,
Nr.53 din 28 septembrie 2021.                                                                                Ioan Tiriteu
            



                      


