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HOTĂRÂREA Nr.35
din 24.02.2011
privind aprobarea de dare în administrare a unor bunuri, proprietatea privată a
oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 24.02.2011,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2507/2011
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local nr.
2495/2011
- Adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.38/22.02.2011, înregistrată la
primăria oraşului Nădlac sub nr.2594/22.02.2011
- Procesul verbal încheiat cu ocazia terminării inventarierii patrimoniului
primăriei oraşului Nădlac nr.14480/30.12.2010
- Procesul verbal de predare-primire, nr.14295/31.12.2010
- Statutul S.C. Apoterm Nădlac S.A., societate aflată sub autoritatea
Consiliului Local Nădlac, la care acesta este acţionar majoritar
- Prevederile art. 36 (2) lit. c, şi (5) lit.”a”, art. 123 (1) 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 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor proprietatea privată a
oraşului Nădlac, către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., conform anexelor nr.1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Termenul de dare în administrare se stabileşte pe perioada
01.03.2011-31.12.2011.
Art.3. Predarea inventarului bunurilor se va efectua prin proces verbal de
predare- primire, de către următoarea comisie:
- Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac
- Ilieş Ioana Dorina- compartiment administrarea patrimoniului local
- Aldea Ioan- compartiment administrarea patrimoniului local
- Cralic Ioan- compartiment contabilitate-casierie
- Boari Ana- compartiment contabilitate-casierie
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre
- S.C. Apoterm Nădlac S.A.
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