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R E F E R A T
Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei
oraşului Nădlac,
Având în vedere :
- adresa nr. 01 din 18.01.2010 a Asociaţiei Vânătorilor Sportivi „Cocorul”
Nădlac, str. Horea nr. 4, jud. Arad, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac
sub nr. 1479/02.02.2010, prin care solicită atribuirea unui sediu în oraşul
Nădlac, pentru desfăşurarea activităţii, respectiv gestionarea fondului de
vânătoare atribuit, gestionarea vânatului în scopul conservării biodiversităţii
faunei sălbatice, menţinerea echilibrului biologic, exercitarea vânătorii,
asigurarea practicării vânătorii ca mod de cultură a vânatului, respectul faţă
de lege, continuarea tradiţiilor de etică vânătorească, ş.a.;
- Extrasul CF nr. 302505 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.
10694 Nădlac);
- prevederile Cap. VIII, art. 49 (1) lit. a „Relaţiile cu autorităţile publice” al
Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, conform cărora
„ Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice
constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: punerea la dispoziţia
acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile
legii ”;
- prevederile art. 36 (1) (2) lit. c, (5) lit. a, art. 45 alin. (3), art. 123 (1) şi
art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN :
Atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în oraşul Nădlac, str.
Viile Vechi nr. 101, jud. Arad, parcela nr. cad. 1275, evidenţiată în CF 302505
Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10694 Nădlac), către
Asociaţia Vânătorilor Sportivi „Cocorul” Nădlac, str. Horea nr. 4, jud. Arad, un
sediu de întrunire a membrilor asociaţiei. Asociaţia la data constiturii a stabilit
ca sediu casa de locuit al unuia dintre membri acesteia, însă are nevoie de un
sediu de întrunire a membrilor asociaţiei.

Întocmit,
Ilieş Dorina

