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HOTĂRÂREA  Nr. 192       

din 23.12.2004                                                                               
privind stabilirea destinaţiei masei lemnoase rezultate în urma exploatării arborilor uscaţi 

din Parcul public al oraşului 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
23.12.2004, 

Având în vedere: 
- referatul comisiei de evaluare nr. 10626/12.11.2004  
- referatul primarului oraşului Nădlac nr. 11806/21.12.2004 
- dispoziţia primarului oraşului Nădlac nr. 802/08.11.2004 privind numirea comisiei de 

evaluare a masei lemnoase rezultate în urma exploatării arborilor din Păduricea oraşului, în 
vederea vânzării în condiţiile legii 

- prevederile Anexei nr.1- Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune 
aparţinând instituţiilor publice din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr.966/1998 

- prevederile art. 38(2), lit.”f” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport 

- votul a 10 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 13 consilieri. 
 În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

  Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată către  instituţii publice de învăţământ a masei lemnoase 
în volum de 210 mc, transmitere care se va efectua în baza referatelor întocmite de compartimentele de 
specialitate care vor fi aprobate de primar. 

  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 
• primarului oraşului Nădlac, 
• compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
• Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   ŞPROCH SORIN IVAN                                              SECRETAR 
                ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot destinaţie lemn 
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