
 

JUDETUL ARGEȘ         
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                           

CONSILIUL LOCAL         
               

                           

                     
HOTĂRÂRE  nr. 89 / 2022 

privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană 
Argeș a unui imobil construcție situat în strada Mircea cel Mare în suprafață de 39 m.p. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 
Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 17298/10.06.2022; 
 -Raportul de specialitate nr. 17847/17.06.2022; 

 -Prevederile art. 349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 -Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
protecția copilului, cultură, arte și sport. 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

 

Hotărăște : 
 

 
Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala 

Județeană Argeș a unui imobil construcție situat în strada Mircea cel Mare, nr. 12, în suprafață de 39 m.p., compus 

din două camere, hol și grup sanitar, având numărul de inventar 1003922 și valoarea de inventar 135823,98 lei. 
Art. 2: Spațiul este destinat prestării de servicii sociale pentru persoanele încadrate în grad de handicap 

vizual grav și accentuat. 
Art. 3: Durata pentru care se acordă atribuirea în folosință gratuită a spațiului este de 5 ani începând cu 

data încheierii procesului verbal de predare-primire a bunului. 
Art. 4: Predarea-primirea bunului se va face în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri 

pe bază de proces verbal. 

Art. 5: Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Argeș are obligația să suporte cheltuielile de 
întreținere a bunului, potrivit destinației sale, să respecte toate obligațiile legale ale titularului dreptului de folosință 

gratuită. 
Art. 6: Modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință 

gratuită, anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 7: Se împuternicește primarul Municipiului Curtea de Argeș să semneze contractul de folosință gratuită. 
 

   
           Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                                              Secretar  general U.A.T. 

       STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                              ISABEL JANINA ZARIOIU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 29 iunie 2022 
 
 


