
       ROMÂNIA   

       
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI     

CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU

 
 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România     cod fiscal : 3966281 

 
H O T Ă R Â R E 

privind compensarea sumei aferente chiriei pentru I.I ANA LUCIA, care a închiriat spaţiu de la Consiliul 
local Al.Odobescu cu cheltuieli de reparaţii ale clădirii Camin Cultural Nicolae Balcescu, situat in sat 

Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi. 
 
Consiliul local  Alexandru  Odobescu ,întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013. 
 
Având în vedere: 
-Cererea nr.2270/09.09.2013  înaintată de I.I ANA LUCIA  prin care solicită compensarea sumei aferente 
chiriei   privind spaţiu inchiriat de la Consiliul local Al.Odobescu cu cheltuieli de reparaţii ale clădirii 
Camin Cultural Nicolae Balcescu, situat in sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul 
Calarasi. 
-referatul nr.2595/17.09.2013, al domnului viceprimar Dinu Gheorghe prin care propune compensarea 
sumei aferente chiriei pentru I.I ANA LUCIA, care a închiriat spaţiu de la Consiliul local Al.Odobescu cu 
cheltuieli de reparaţii ale clădirii Camin Cultural Nicolae Balcescu, situat in sat Nicolae Balcescu, comuna 
Alexandru Odobescu, judetul Calarasi. 
-prevederile art.30, alin 1 din Legea 114/1996 privind locuinţele-republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economica-sociala , buget 
finante , administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
-prevederile legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
În temeiul art.45, alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 -republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se aprobă compensarea sumei aferente chiriei pentru I.I ANA LUCIA, care a închiriat spaţiu de la 
Consiliul local Al.Odobescu cu cheltuieli de reparaţii ale clădirii Camin Cultural Nicolae Balcescu, situat 
in sat Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi. 
Art.2 Compensarea se va face la prezentarea facturilor justificative 
Art.3 Primarul prin compartimentul contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi. 
 
 
 
 
 
Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar, 
 
 
 
Nr. 23  
 Adoptată la comuna Alexandru Odobescu 
Astăzi 30.09.2013 
Adoptată cu  10 voturi pentru , împotrivă nu, abţineri nu. . 
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