
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
_________________________________________________________ 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e-mail :  office@primaria-nadlac.ro   ,  www.primaria-nadlac.ro
 

A/4                
 

HOTĂRÂREA Nr. 115 
din 11.10.2005 

privind  modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 43/28.04.2005  
 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.10.2005,  
 Având în vedere: 

- raportul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Local Nădlac nr.8268/2005 

- adresa Asociaţiei „Liga judeţeană a pensionarilor” Arad, Clubul pensionarilor 
Nădlac nr.7269/2005 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/28.04.2005 privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită a 2 încăperi, în suprafaţă totală de 40,98 mp, din imobilul situat în 
oraşul  Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62, înscris în CF nr.841 Nădlac către Asociaţia 
„Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad pentru Clubul pensionarilor Nădlac 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.66/07.06.2005 privind aprobarea contractului 
de comodat care se va încheia cu Asociaţia „Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad 
pentru Clubul pensionarilor Nădlac 

- extras CF  nr.841 Nădlac 
- Schiţa imobilului situat în Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62 
- prevederile art.38 (2), lit.f şi art.126 din Legea nr.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 activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- votul a 11 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local din data de un număr de 13 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.43/28.04.2005, astfel: 

„Se aprobă darea în folosinţă gratuită a 2 încăperi, în suprafaţă utilă de 40,98 mp, total 
suprafaţa utilă construită al apartamentului de 86 mp, din care 17 mp cotă parte părţi comune ( 
coridor, grup sanitar ),  din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62, înscris în CF nr.841 
Nădlac, pe perioada 01.05.2005-30.04.2007, cu posibilitate de prelungire, către Asociaţia „Liga 
Judeţeană a pensionarilor” Arad, pentru Clubul pensionarilor Nădlac, conform schiţei- anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Se aprobă actul adiţional care se va încheia între Primăria oraşului Nădlac şi Asociaţia 
„Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad, pentru Clubul pensionarilor Nădlac, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Clubului pensionarilor Nădlac  
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- Asociaţiei „Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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