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  Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/11.10.2005 

 

ACT ADIŢIONAL 

 LA CONTRACT DE COMODAT BUN IMOBIL NR. 5092/28.06.2005 

 

Încheiat între: 

Primăria oraşului Nădlac, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie nr.24, C.F. 3518822 în 
calitate de comodant , prin d-l Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 

şi 

Liga judeţeană a Pensionarilor Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei nr.14, Clubul 
Pensionarilor Nădlac, în calitate de comodatar, prin______________________ 

În baza prevederilor: 

 - 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 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.115/11.10.2005 privind modificarea şi completarea 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/28.04.2005  

Se aprobă modificarea şi completarea art.II Obiectul contractului, astfel: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

« Art. 1.  

Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra două încăperi 
în suprafaţă utilă de 40,98 mp, total suprafaţă construită al apartamentului de 86 mp, din 
care 17 mp cotă parte părţi comune ( coridor, grup sanitar ), din imobilului situat în 
oraşul Nădlac, str. G.Coşbuc nr.62, proprietatea privată a Statului Român. 

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este proprietatea Statului Român şi în 
administrarea comodantului, nu este grevat de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat şi 
nu formează obiectul nici unui fel de garanţie de nici o natură, fapt atestat de Oficiul de 
cadastru şi publicitate imobiliară Arad prin extrasul de Carte Funciară, care constituie 
anexă ale prezentului contract. » 
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Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în 3 (trei) exemplare, unul pentru fiecare 
parte. 

 

Comodant        Comodatar 

Primăria oraşului Nădlac    Liga Judeţeană a Pensionarilor Arad 

 

 

      Pentru 

Clubul Pensionarilor Nădlac 
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