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HOTĂRÂREA Nr.16
din 19.01.2011

privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi 
Cocorul- Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.01.2011, 

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.281/2011
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.320/2011
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.53/31.03.2009  privind însuşirea 

de către Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Nădlac

- Cererea Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul Nădlac nr.1/18.01.2010, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1479/02.02.2010

- Statutul Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul Nădlac
- Adresa Grupului Şcolar „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac 

nr.11/06.01.2011, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.115/06.01.2011

- Extras CF  nr.302505 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF 
nr.10694 Nădlac )

- prevederile art.36 (2), lit.”c” 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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte destinaţia imobilului situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi, 
nr.101, judeţul Arad, parcela nr. cad.1275, evidenţiată în CF 302505 Nădlac ( provenită 
din conversia pe hârtie a CF nr.10694 Nădlac ) în „clădire administrativă”.

Art.2. Se dispune notarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. Viile Vechi, 
nr.101, judeţul Arad, parcela nr. cad.1275, evidenţiată în CF 302505 Nădlac ( provenită 
din conversia pe hârtie a CF nr.10694 Nădlac ) în domeniul public al Oraşului Nădlac.

Art.3. Imobilul menţionat în cuprinsul art.1-2 este în intravilanul localităţii Nădlac 
şi nu a făcut obiectul cererilor depuse în baza prevederilor legilor proprietăţii.

Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului 
Nădlac şi se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.



Art.5. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei 
Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac care va fi imobilul situat în oraşul Nădlac, str. Viile 
Vechi, nr.101, judeţul Arad, parcela nr. cad.1275, evidenţiată în CF 302505 Nădlac         
( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10694 Nădlac ).

Art.6. Se stabilesc prevederile contractului de dare în folosinţă gratuită a 
imobilului menţionat în cuprinsul prevederilor art.5 care se va încheia cu Asociaţia 
Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.7. Spaţiul menţionat în cuprinsul prevederilor art.5 va fi folosit doar în 
vederea desfăşurării activităţii Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac şi nu se 
poate subînchiria sau acorda în folosinţă gratuită unei alte persoane.

Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Asociaţiei Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară
- 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              
           Ing.Sorin Ivan Şproch                        Secretar

  Gros Alexandru


