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rlivire la pre lungirea termenului de valabilitate a
;:ractului de localiune cu AO ,,Tinerii pentru dreptul la
.'.1" a incaperilor in incinta fostei grddinile de copii nr.25
' str, Victoriei, 7A, cu scutire de platd pentru localiune

.:onformitate cu art. 14, alin. (1) lit. b)-c), alin. Q), alin. (3) al Legii ptivind administralia publici locald
136-XVI din 28.12.2006; arl. 8 alin. Q), art. 32 al Legii cu privire la asociafiile obqtegti nr. 837 din
)5.1996; at. 9 al Legii cu privire la proprietatea publicl a unitdlilor administrativ-teritoriale nr. 523-' drn 16.07 .1999; art. 9 alin. (1), alin. (2) Iit. h) al Legii privind administrarea gi deetatizarea proprietdfii

::.ice nr. I2i-XVI din 04.05.2007; Legea bugetului de stat pe anul 201r5 nr.72 din 12.04.2015; art. 859-
,.t din Codul Civil; Hotdrirea Guvernului pentru aprobarea Regulament$lui cu privire la modul de dare in
,:-:iune a activelor neutilizate nr. 483 din 29.03.2008; decizia Consil[ului municipal Bdlfi nr. 6166 din
1., 1.2008 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul fe dare in localiune a activelor
* lizate a proprietalii municipale" cu modificdrile gi completdrile ulterioare; luind ln consideratie
t'Jul de colaborare, incheiat intre primdria mun. B6lli 9i AO ,,Tinetii pentru dreptul la via1d" filiala
d... aprohat prin decizia Consiliului mun. BIIIi nr. 03/58 din 25.04.2013; in baza adresirii AO ,,Tinerii
1i:-,r dreptul la viald" nr. 9/01 din 15.02.2016; Certificatului de utititate public[ din 30.10.2015, avizului
Nr::iiei Inv5llmint, Tineret gi Sport a primlriei nr. 02-10/148 din 29.02.2016 qi recomanddrii comisiei
lf rd darea in localiune a proprietelii municipale, -

Consiliul municipal Balfi DECIDE:

Secretarul Consiliului gi mun. B6lli dna I. Serdiuc sd transmitb in adresa Inspectoratului Fiscal de
Stat gi Oficiului Cadastral Teritorial llAlfi copia deciziei in cauzd.
Controlttl asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru gospod[rie municipald, administrarea bunurilor $i proteclia mediului, gi comisiei
consultative de speciaiitate pentru educalie, protecfie sociald gi sdndtate publicd.

r; Se permite primarului municipiului B6lli dlui Renato Usatii si prelungeascl termenul de
valabilitate a contractului de locagiune AO ,,Tinerii pentru dreptul ta viap' (c/f 1012620001490) a' inclperil^or in incinta fostei grddinile de copii nr. 25 din str. Victoriei, 7A, cu suprafala total[ de
302,2 m', pentru activitatea fitialei din Bdlti, pe termen ptnd la 30.10.2018, cu scutire de platd
pentru localiune. r

. AO ,,'l'inerii pentru dreptul la via1d", in termen de o lund, sd semn{ze cu primdria municipiutui B[l1i
acordul de rnodificare qi completare a contractului de localiun{ a incdperilor pi si achite plata
pentru serviciile comunale, conform facturilor prezentate.
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