RO}IANIA
JTDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCU

HOTARAREA Nr. Z2tZ3.05. 2018
\rse$

Privind aprobarea documentaliei de inchiriere a Ciminului Cultural al comunei
Cocu, judelul

Consiliul Local al comunei Cocu, judetul Arges,
Avand in vedere :
hot[rArea nt. 16 din 24.04.2018 cu privire la aprobarea ?nchirierii prin licitalie publicd
a
c[minului cultural cocu. ce aparfine ciomeniului public al comunei cocu;
Referatulde specialitate al Comparlimentuiui de Urbanism al Primdriei Cocu, inregistrat
la nr
nr. 1776121.05.2018;
Avizul Comisiei de specialitate pentru Programe de dezvoltare economjco * social6.
administrarea domeniului public aiprivat al comunei, agriculturi. buget-finan1e,
proiectia
mediului giturism, servicii gi comerf, din cadrul Consiliului localaliomuneiCocu, judelul

Argeg;

cunoscind prevederile art.36" alin.4, lit.a. din I-egea nr.2l5l20O1
-privincl administratia
publica locala, republicata cu modificarile si complectarile ulrerioare, adopta prezenta

HOTARARE

Art'l.

Se aproba Studiul de ciportunitate privind tnchirierea Caminului
Cultural al con-r*:I care facepafte integranta din prezenta hot6r6re.
Art.Z- Se aproba Caietul de sarcini privind inchirierea Caminului Cultural
al comunei C::_.
judelul Argeg, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta
hotdrdre.
Cocu, judelui Argeq, conform anexei

.

. ltl 3. Se aprob6 Regulamentul privind inchlrierea Cbminului Cultural al comunei Cc,;judelul Argeg, conform anexei 3 care lace parte integrantd din prezenta
hotarare.
Art.4. Se aprobd data licjratiei ziLra de 12 iunie 2018 ora 10.00, Ia sediul primiriei coml:.
_
Cocu"

Art.5.
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Se desemneazd ca:rrenbrLi -:', C,,r:--,isia de eraluare a ot'ertelor din partea

al comunei Clocu^

dornlul consilie:' .-.c:. \1::.:i";i Gheorshe.

Consiliului

i;,.

Art. 6; Domnul Primar

se insircineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hotlrdri.

Art,7, Prezenta hotarare va fi adusd la cunogtinla public[ prin afigare, publicati pe site-ul
Primiriei Cocu si va fi transmisi Instituliei Prefectului Argeg in vederea efectu6rii controlului de
legalitate.
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prezenta hotir6re a fost adoptat6

cu

8r

oturi'pentru

-si

3

impotriv[ din

I 1 consilieri prezen]i.

