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          HOTARAREA NR. 88 

 DIN 03.09.2021 

--privind atribuirea in folosinta gratuita catre ADI ”ECO ZONA RUPEA ”  a unei incaperi 

a imobilului din str. Republicii nr. 169 

Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 

03.09.2021 

Avand in vedere Raportul de specialitate al Secretarului General UAT  si Raportul de 

aprobare  al Primarului , precum si adresa nr. 3705/31.08.2021  

 In conformitate cu  prevederile: 

-  Art. 351  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificarile si 

completrile ulterioare, 

- Art. 874 si 875 din Codul Civil 

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     

lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,  

 

                   HOTARASTE: 

 
Art. 1 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita  catre ADI ”ECO ZONA RUPEA ”   a 

camerei nr. 9  apartinand  imobilului aflat in proprietatea publica a orasului Rupea, inscris in CF 

nr. 100948  Rupea, top. 349. 

Art. 2 ADI ”ECO ZONA RUPEA ”va exercita dreptul de folosinta  cu privire la imobilul 

mentionat la art.1 in vederea stabilirii sediului social al asociatiei sus mentionate  pe durata  

exixtentei asociatei,   dar nu mai mult de 10 ani, in conditiile Codului Civil.  

Art. 3 UAT orasul Rupea va fi entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, 

potrivit destinaţiei sale, inclusiv utilitatile  

Art. 4– Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea, care va 

semna la notarul public contractul de comodat.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

                                                                     jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   10 5 10 - - 
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