
RO M A N I A
JUDETUL DOLJ

C O M U N A VALEA STANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind exprimarea acordului pentru schimbarea destinafiei temporare a unui imobil

aparfin6nd domeniului public al comunei Valea Stinciului, judeful Dolj

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:
-Referatul nr.159/11.0L.202L intocmit de c6tre Compartimentului Agricol , primdria Valea
Stanciului , judelul.Dolj 9i aprobat de Primarul comunei Vaiea Stanciului, jule;ul dolj
-Referatul de aprobare nr. 348/L9,oL.2ozL intocmit de c5tre primarui Lomunei vitea Stanciului,

^judelul 
Dolj.

-Cap'VII pct 2 din Normele privind autorizare a, organizarea 9i funclionarea centrelor de vaccinare
impotriva COVID-19, din Zt,tZ,202O aprobate prinbrdinul nr,2|7L/LBL/M.ZZ3!43SO]ZOZO,
-Hot5rdrea nr.B din 13.01.2021 a Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgeng6 Oo[i. 

-
'HoTAMREA Nr._l,031 privind aprobarea Strategiei de'vaccinare inipoiriva COVID-19 in Romania.
-Prevederile art.129 alin.2 lit.c) din o,U.G. nr,silzotg privind Codui Administrativ, cu modificdrile
;i completSrile ulterioare.
In temeiul art.139 , .alin.(3) lit.g) 

.9i ..196 alin.(l) lit.a) din o.U.G. nr,57lZ0L9 privind CodulAdministrativ, cu modific5rile 9i completarite ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta nOfAnAnf

Alt'l'Se exprimE acordul pentru schimbarea temporara a destinaliei imobilului c2 din cadrul gcolii
cu clasele I-VIII Horezu-Poenari, comuna Valea Stanciutui, judelul Dolj in rupiafiia O. szO

nT'P:luparlinand domeniului public al comunei Valea stanciutui , Suae;ut botj , ditrui'p. strada' -Unirii 
, nr.52, cod de clasificare !.6,2., pe durata funclion5rii centru"luide vaccinare.

Att'2'Prevederile prezentei hot5r6ri vor fi duse la fnoeftinire o. .air. primarut comunei vateaStanciului , judelul Dolj prin aparatul de specialitate din cadrul primdriei Valea Stanciului , judelul
Dolj.
Alt'3'Prezenta hotH16re va fi comunicatH Primarului comunei Valea stanciului, persoanei
responsabile cu urbanismul din cadrul Prim5riei Valea Stanciului gefului SVSU Valea Stanciului,judelul Dolj 9i Instituliei prefectului-Judelul Dolj.
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Adoptatd in gedinld Extraordinard cu un numdr de ,15 voturi pentru din totalul de 1 5


