
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

     CONSILIUL LOCAL AL    COMUNEI    SUDIŢI

  H O T Ă R Î R E

Privind darea în administrarea IPJ ialomița  a spațiului în care funcționează Postul de  
Poliție Sudiți

Consiliul local al   comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinand:
Expunerea de motive  a primarului comunei, la proiectul de hotărîre nr. 28 din 
19.05.2014 privind darea în administrarea IPJ ialomița a spațiului în care funcționează 
Postul de Poliție Sudiți,
Solicitarea IJP Ialomița,Serviciul logistic, nr. 148142/29.01.2014,înrtegistrată la Primăria 
comunei Sudiți sub nr. 628/13.02.2014,prin care solicită atribuirea în folosință gratuită a 
spațiului în care funcționează Postul de Poliție aferent localității noastre,
Raportul inregistrat la nr.2321  din 14.05.2014,întocmit de viceprimarul comunei,
Raportul  de avizare al comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local,
Avizul de legalitate al secretarului comunei,
In conformitate cu:
Prevederile art. 123 din legea nr. 215/2001 privind administraía publică locală,republicată
Prevederile art. 55 din legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași,republicată,

 In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. b corob. cu alin. (4) lit.a , 45 si 115 din legea nr. 
215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, adoptă  prezenta

H O T Ă R Î R E 
Art.1.- Se aprobă darea în administrarea IPJ Ialomița, a spațiului  în care funcționează

Postul de Poliție Sudiți, constînd în  112,5 mp suprafață construită P+1,compusă din  
două camere și hol -parter ,două camere și hol- etaj,   situată pe strada Sf.Pantelimon nr. 
27 ,înscrisă în inventarul bunurilor aparținînd domeniului public al comunei Sudiți,la 
poziția nr.____,pe perioada  funcționării  Postului de Poliție Sudiți.

Art.2.- Prezenta  hotărîre ,adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din legea nr. 
215/2001,se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul 
„primariasuditi.ro”, se comunică  Instituției Prefectului pentru controlul legalității și 
Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la îndeplinire prin compartimentele de 
specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, DOBRIU DUMITRU

Cntrasemnează,
, Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptată la Suditi,
Astăzi, 29.05.2014
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