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                                             HOTĂRÂREA  nr. 40 
                                                        Din 31.08.2020 

privind: prelungirea pentru o perioadă de trei ani,  până la data de 01.10.2023, a  termenului  
de atribuire in folosința gratuită a spațiului in suprafata de 56,4 mp, situat in Liești, Str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A, către  „ Asociația Suflet  Lieștean - Mihaela 2017” ,pentru  

funcționarea  in comuna Liesti a  serviciului social pentru copii  cu dezabilități  
  

Iniţiator:Bot Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galaţi; 
           Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                            7242/ 20.08.2020                  
 

Consiliul Local al comunei  Liesti, jud. Galaţi, întrunit în sedinta  ordinara din data 
de 31.08.2020;  
           Insusind Referatul de aprobare a Primarului comunei Liesti,d-l Bot Iulian, 
înregistrat la nr. 7242/ 20.08.2020; 

Având în vedere raportul de specialitate  nr. 7243/ 20.08.202 al compartimentului 
de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul 
Galaţi; 

Având în vedere dreptul de proprietate privată asupra imobilului situat in Liești, 
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A, înscris in Cartea Funciara nr.................. a comunei 
Liești; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 54/09.10.2017 privind atribuirea în 
folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp, către  Asociația Suflet  Lieștean - 
Mihaela 2017, pentru  funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii  
cu dezabilități;  
 Avand in vedere cererea nu nr. 21/26.06.2020 a Asociației Suflet  Lieștean  - Mihaela 
2017, inregistrată la Primaria comunei Liești sub nr. 5698/29.06.2020, cerere   prin care 
se solicită prelungirea  folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 mp, ” pentru  
funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii cu dizabilități ;          
            Având in vedere prevederile art. 108, lit. d), art. 129, alin. (2) lit.c), d), alin. (6), 
lit.  b)     ,alin. 7, lit. b), ale art. 139 , alin. (3), lit. g) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019  privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art.196,alin.(1) , lit.”a”din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:                

              Art.1.  Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de trei ani,  până la data de 
01.10.2023, a  termenului  de atribuire in folosința gratuită a spațiului in suprafața de 56,4 
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mp, situat in Liești, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2A, către  „ Asociația Suflet  Lieștean - 
Mihaela 2017” ,pentru  funcționarea  in comuna Liești a  serviciului social pentru copii  cu 
dezabilități  .   

    Art.2.    Se aprobă  suportarea din bugetul local a costurilor cu utilitățile , 
aferente spațiului atribuit in folosita gratuita. 

 

Art.3.    Primarul comunei Liești, prin serviciul de specialitate,  va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
     Art. 4.    Secretarul comunei Liești va comunica prezenta celor in drept. 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
Costică CRISTEA 
 Secretar general 
.............................................. 
 Vasile AVADANEI 
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