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EXPUNERE DE MOTIVE

Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 5347/2010
- Prevederile art.36(2), lit.”c” şi (5), lit.„b” şi art.123 din Legea nr.215/2001

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:

„Art.36:(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: …..
c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de
interes local, în condiţiile legii;……..
b)hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;”
„Art. 123
(1)Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau
privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome
şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes
local sau judeţean, în condiţiile legii.
(2)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile
legii….”

PROPUN:

- aprobarea modificării destinaţiei apartamentului nr.4 din imobilul situat în
oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, care are în prezent destinaţia de cabinet medical
în spaţiu destinat pentru birou

- închirierea prin licitaţie publică  a unui birou din apartamentul nr. 4, situat în
oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, evidenţiat în CF nr. 300184-C1-U1 Nădlac
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10017 Nădlac), parcela nr. top.
853/2/IV, nr. cadastral 505-C1/IV, condiţiile închirierii fiind cele prevăzute în caietul
de sarcini  anexat proiectul de hotărâre.
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