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Nr.______ din _______2011

EXPUNERE DE MOTIVE:

Subsemnatul Vasile Ciceac- primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din 
cadrul primăriei 

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

a CF nr.10694 Nădlac )
- prevederile art.36 (2), lit.”c” -Consiliul local are ca atribuţie 

principală:” administrează domeniul public şi domeniul privat al 
comunei sau oraşului” şi prevederile art.124 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: ”Consiliile locale şi 
consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, 
bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică 
ori serviciilor publice.”

PROPUN:

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de 
hotărâre privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei 
Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac, aceasta în ce priveşte 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 ), existând în acest sens exprimat de către Consiliul Local 
Nădlac un acord de principiu.

Deoarece în prezent acest imobil are notat ca destinaţie şcoala, grădiniţa 
şi anexe, având în vedere confirmarea Grupului Şcolar „Jozef Gregor Tajovsky 
Nădlac” nr.11/06.01.2011, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.115/06.01.2011, din care rezultă faptul că acest imobil nu mai este utilizat cu 



această destinaţie, se propune stabilirea destinaţiei imobilului  în „clădire 
administrativă”.

Imobilul mai sus menţionat este evidenţiat în domeniul public al Oraşului 
Nădlac conform anexei la 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, însă această 
operaţiune nu a fost notată şi în Carte Funciară, astfel că se dispune această 
notare.

Prevederile contractului de dare în folosinţă gratuită a imobilului mai sus 
menţionat care se va încheia cu Asociaţia Vânătorilor Sportivi Cocorul- Nădlac 
sunt stabilite conform anexei care face parte integrantă din proiectul de 
hotărâre.

Primar
Vasile Ciceac


