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HOTĂRÂREA Nr. 114 

din 23.07.2004 
privind  darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile către Clubul Sportiv „Victoria” 

Nădlac 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
23.07.2004,  
 Având în vedere: 

- raportul primarului oraşului  nr.6769/2004 
- prevederile art.38 (2), lit.”f” şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- prevederile art.30 din Legea nr.69/2004 a educaţiei fizice şi sportului 
- Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Arad 

- Hotărârea Consiliului local nr.14/24.02.1998 privind atribuirea în folosinţă 
gratuită pe termen limitat, a terenului de fotbal a oraşului Nădlac „ A.S. 
Sporting Club” Nădlac 

- Schiţa imobilului de pe strada G.Coşbuc, nr.56, întocmită de Compartimentul 
urbanism din cadrul primăriei 

- Extras CF nr.5486 
- 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 
- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri 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, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei încăperi în suprafaţă de 7,46 mp din 
clădirea administrativă, parcela cu nr. top. 842, evidenţiată în CF nr. 5486, situată în oraşul 
Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.56 către Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac, pentru o perioadă de 5 ani. 

Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a  bazei sportive cu tribună, vestiare şi 
împrejmuire, a terenului tenis de câmp, evidenţiate în Anexa nr.7, poziţia 35, 36 din HG 
nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului 
Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, către Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac pentru o 
perioadă de 5 ani. 

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.14/24.02.1998 
privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen limitat, a terenului de fotbal a oraşului Nădlac „ 
A.S. Sporting Club” Nădlac. 

Art.4. Pentru semnarea contractului de folosinţă gratuită a bunurilor imobile menţionate la 
art.1 şi art.2 se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile. 

 



Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Clubului sportiv „Victoria” Nădlac 
- Judecătoriei Arad, Biroul Carte Funciară 
- A.S. Sporting Club Nădlac 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 
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