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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

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

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

HOTĂRÂREA nr.93
din 27.05.2010

privind modificarea obiectului contractului de comodat nr. 5092/28.06.2005

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.05.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5439/2010,
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 5432/2010,
- adresa Clubului pensionarilor Nădlac nr.12/28.10.2009 înregistrată la

Primăria oraşului Nădlac sub nr. 14187/29.10.2009
- contractul de comodat bun imobil nr.5092/28.06.2005
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43 din 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 din 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 din 11.10.2005 privind
modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr. 43/28.04.2005;

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.76 din 03.05.2007 privind
aprobarea prelungirii contractului de comodat bun imobil nr.
5092/28.06.2005;

- Extras CF nr. 300184 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF
nr. 10017),

- Schiţa imobilului situat în Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62
- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (5), lit. „b”, şi art. 123 (1) şi art. 124 din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 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,

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1, cap. II „OBIECTUL
CONTRACTULUI” din contractul de comodat bun imobil nr.5092/28.06.2005, astfel:
„Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra trei
încăperi în suprafaţă utilă de 62,58 mp, total suprafaţă construită 103 mp, părţi
comune: terenul, faţadele, podul, branşament termic, electric, apă-canal, coridorul,
grupurile sanitare, din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc nr. 62, înscris
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în CF nr. 10018 Nădlac, nr. top. 853/2/V, nr. cad. 505/V şi o încăpere din
apartamentul nr.4 din CF nr. 300184-C1-U1 Nădlac (provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr. 10017 Nădlac), nr. cad. 505-C1/IV, nr. top. 853/2/IV, proprietatea
privată a oraşului Nădlac”, conform schiţei anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actul adiţional care se va încheia între Oraşul 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. În vederea semnării actului adiţional menţionat în cuprinsul art.2 se
împuternicesc următoarele persoane:

- Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac
- Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac

Art 4. Persoanele împuternicite conform art. 3. vor putea exercita şi distinct,
independent câte unul.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Asociaţiei „Liga Judeţeană a Pensionarilor” Arad - Clubul pensionarilor

Nădlac
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor
şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


