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HOTĂRÂRE   NR.20 
              Privind darea în administrare către MINISTERUL AFACERILOR    
      INTERNE - JANDARMERIA ROMÂNĂ - INSPECTORATUL DE JANDARMI  
          JUDEŢEAN ARGEŞ „BASARAB I”, a unui spaţiu proprietate publică 
                                            a oraşului Costeşti  
                                         
 

Consiliul Local al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
ordinară, în data de 28.03.2019; 

Având în vedere: 
      - expunerea de motive nr.5213 din data de 19.03.2019, a domnului primar, 
ing.Baicea Ion; 

- referatul nr.5139/18.03.2019, întocmit de domnul Ştefan Octavian- şef 

birou administrativ;  

- solicitarea nr.1020581 din 15.03.2019, înregistrată la Primăria oraşului 

Costeşti, sub nr.4945 din 15.03.2019,  

- prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.124 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi ale art.866, 

867 si 868 din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costesti; 

- Prevederile art.36, alin.(5) lit. ”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1 Se aprobă darea în administrare, cu titlu gratuit, a spaţiului – încăpere, 
în suprafaţă de 37,26 m.p., situat la parterul sediului Primăriei oraşului Costeşti, 
în oraşul Costeşti, strada Victoriei, nr.49, judeţul Argeş, cu datele de identificare 
prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,                 
către MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - JANDARMERIA ROMÂNĂ-
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ARGEŞ „BASARAB I”,                    
în vederea funcţionării în bune condiţii a structurilor de ordine şi siguranţă publică 
ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş „Barasab I”. 

Art.2 Darea în administrare, cu titlu gratuit a spaţiului-încăperii, este valabilă 
pe perioada desfăşurării activităţii specifice Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Argeş „Barasab I” pe teritoriul U.A.T. Oraşul Costeşti. 

 



Art.3 Predarea-preluarea spaţiului/încăperii transmis potrivit art.1 si 2 se face 
pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local Costeşti, reprezentat de 
domnul Ing.Baicea Ion-Primar şi beneficiar. 

Art.4 Primarul oraşului Costeşti va pune în aplicare prevederile prezentei 
hotărâri, prin semnarea protocolului de predare-primire. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului, în termenul 
legal: 
- Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
- Primarului oraşului Costeşti; 
- Biroului administrativ gospodăresc; 
- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş „Barasab I”. 

 
                                                                                      Dată astăzi: 28.03.2019 
       contrasemnează secretar oraş, 
                Chiriţă Iuliana 
 
 
 

           Preşedinte şedinţă 
  TUDOR GHEORGHE GABRIEL 

 
 
 

    

 


