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HOTĂRÂREA NR. 5 
din 11.01.2005 

privind aprobarea derulării, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.-S.A., a programului de investiţie " 
SALA DE SPORT" Nădlac 

 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinara din data de 11.01.2005, 
 Având în vedere: 

- raportul nr.39/2005 prezentat de Compartimentul de Administrare a Patrimoniului Local privind realizarea 
obiectivului de investiţii "SALA DE SPORT“ de către Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti  

-Având în vedere art.2, art.3(2), art. H.G. nr. 818/2003 privind derularea Programului „Săli de sport“ prin 
Compania de Investiţii „C.N.I.“-S.A. 
 -prevederile H.C.L. nr.171/26.10.2004 privind aprobarea amplasamentul sălii de sport 
 -adresa 3124/21/09.2004, 4745/08.12.2004 a Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, 
administraţie publică locală 
 - votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa Consiliului local un 
număr de 13 consilieri 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 46(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. În vederea realizării investiţiei „Sala de Sport“, Consiliul Local Nădlac, în cazul aprobării realizării 
obiectivului de către Ministerul Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului, se obligă să asigure proiectarea şi 
executarea utilităţilor (apă, canal, gaze), obţinerea avizelor şi obţinerea Autorizaţiei de Construire. 

Art.2. Consiliul Local Nădlac se obligă, după finalizarea lucrărilor de construire, să asigure fondurile 
necesare pentru întreţinerea şi exploatarea obiectivului de investiţii în condiţii optime. 

Art.3. În cazul realizării investiţiei „Sala de Sport“, se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, pe durata 
execuţiei obiectivului de investiţie " SALA DE SPORT" către Compania Naţională de Investiţii S.A., a terenului în 
suprafaţa de 6780 mp, situat în Nădlac,  identificat în C.F.9300 Nădlac nr. Topo 13691/134/1/1/2/12 şi 
13691/134/1/1/2/13 , care face parte din domeniul privat al oraşuluui Nădlac. 

Art.4. Consiliul local Nădlac se obligă, la terminarea lucrărilor, la încheierea protocolului de predare-primire 
a obiectivului, protocol care se va încheia cu C.N.I.-S.A. Bucureşti. 

Art.5. Fondurile necesare derulării operaţiunilor prevăzute la art.1 vor fi evidenţiete în Lista de Investiţii- 
anexă la hotărârea consiliului local privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a al Consiliului Local al 
oraşului Nădlac, pe anul 2005. 

 Art.6 Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- Ministerului transporturilor, Construcţiilor şi Turismului- Direcţia Generală Construcţii Locuinţe 
- Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios 
 

                       
            Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar, 
                     Paliş Gligor                                                 Alexandru Gros 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
5 exp. 
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