ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 27 DIN 30.04.2020
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local al comunei Unirea în
calitate de comodant și Clubul Sportiv INTER UNIREA în calitate de comodatar, pentru spațiul în
suprafață de 8,40 mp, situat la parterul sediului Primăriei comunei Unirea, partea dreaptă.

Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţa publică ordinară desfășurată
la distanță, din data de 30 aprilie 2020
Luând în dezbatere:
- Cererea Clubului Sportiv INTER UNIREA nr. 21 / 30.03.2020, înregistrată la Primăria comunei Unirea
cu nr. 2247 / 01.04.2020, prin care solicită atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru organizarea
sediului acestuia.
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local al
comunei Unirea în calitate de comodant și Clubul Sportiv INTER UNIREA în calitate de comodatar pentru
spațiul în suprafață de 8,40 mp, situat la parterul sediului Primăriei comunei Unirea, partea dreaptă.
- Referatul de aprobare nr. 2258 / 02.04.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 2259 / 02.04.2020, întocmit de compartimentul urbanism, privind aprobarea
încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local al comunei Unirea în calitate de comodant și
Clubul Sportiv INTER UNIREA în calitate de comodatar, pentru spațiul în suprafață de 8,40 mp, situat la
parterul sediului Primăriei comunei Unirea, partea dreaptă.
- Extrasul de carte funciară nr. 72591 UAT Unirea – proprietar tabular Comuna Unirea
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului local
al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 129, alin. (1) și alin.(2), lit. c) coroborate cu cele ale alin. (6), lit. a), art. 287, lit. b), art. 297, alin.
(1) lit. d), art. 349 - 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 2144 – art. 2157 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- art. 3, alin. (1) și art. 10, alin. (1), alin. (2), art. 29 și art. 30 din Legea nr. 69 / 2000 a educatiei fizice si
sportului cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 8, art. 9 și art. 10, lit. a) din Hotărârea Guvernului României nr. 884 / 2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
- Hotărârii Consiliului local al comunei Unirea nr. 25 / 19.03.2020 privind aprobarea modalității de
desfășurare a ședintelor Consiliului local al comunei Unirea, precum și modalitatea exercitării votului
Luând în considerare prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Unirea nr. 99 /
19.12.2017, privind aprobarea înființării Clubului Sportiv INTER UNIREA.
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. (1). Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit a spațiului în suprafață de 8,40 mp, situat la parterul
sediului Primăriei comunei Unirea, partea dreaptă, în favoarea Clubul Sportiv INTER UNIREA - persoană
juridică de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Unirea, pentru organizarea sediului
acestuia.

(2). Atribuirea cu titlu gratuit a spațiului prevăzut la alin. (1), se va face pentru o perioadă de 5
ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin act adițional.
(3). Se aprobă contractul de comodat ce va fi încheiat între Consiliul Local al comunei Unirea
în calitate de comodant și Clubul Sportiv INTER UNIREA în calitate de comodatar, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(4). Se împuternicește Primarul comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe, să semneze contractul de
comodat prevăzut la alin. (3).
Art. 2. Predarea - primirea spațiului ce face obiectul contractului de comodat prevăzut la art. 1, se va
face în baza unui proces verbal ce se va întocmi în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește primarul comunei
Unirea dl. Alba Gheorghe, prin intermediul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. (1). Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Alba, Primarului comunei
Unirea, Compartimentului urbanism și Clubului Sportiv INTER UNIREA.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Dănuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți: 15
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

