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RAPORT
la proixltl de hotdrdre privind emilerw acorduluiTn vederea promotdrii

Hotiirdrii Guvemolui privind trecerea imobilului "PalatAdminisfralfl proprf,effie
publicd o sffiilui, situof in municipiul Sloboio, iudepl lalomila din adminislrareo

lnstitulie HeMvlui - Judeful lalomilo in administrarea Consiliului Judelean
lalomila

Comisio pentru urbonism, amenofarea teritoriului dezvollore regionald,
proteQia mediului ;i turism intrunitd in ;edinfd legal constituitd in data 03.12.2013,
oro lfo, fiind prezen/i un numdr de { - consiieri iudeleni membri ai comisiei o
luot fn disculie proiectul de hotardre privind emilerea acordului in vederea promovdrii
Hotdrdrii Guvernului privind lrecereo imobilului 'Palal Administrativi proprietate
publica a stotului srtuaf in municipiul Slobozig fudeful lolomr/o din administrareo
hsffiulie Prefectului - Judelul lalomilo in administrareo Consiliului Jude/ean lalomrfo.

In urma analizei realizate si o dezbaterilor ce ou avul loc astfel cum au fosl
consemnate in procesul - verbal de ;edin/d, s-a hotdrdt cd proiecful de hotardre
intiune;te condiliile de legolrtate;i oportunitate;i de osemeneo, nu au fost formulate
amendamenfe sau propuneri de modificare a confinufuluiproieclului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezullalul dezbaterilor ;i volurile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. (4/ cu lrimitere la ort. 98 din legea nr. 215/2001, republicofd,
cu modificdrile 5i compleldrile ulferioore Comisia penlru urbanism, amenoforea
teritoriului dezvoltare regionald, proteQia mediului ;i lurism avizeazd favorabil cu un
numdr de J voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind emilerea acordului fn
vedereo promovdrii Hotordrii Guvernului privind lrecerea imobilului "Polal
Administrativl proprietate publicd o statului situot in municipiul Sloboziq iudelul
lalomi/o din administrarea lnstitu/ie Prefectului - Judelul lalomrlo in administrorea
ConsiliuluiJudelean lalomi/a gi propune consiliului iudelean odoploreo lui in forma gi
co n li n u t u / p reze n tale s p re dez b o le re a co m is ie i.
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