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HOTĂRÂREA Nr.64
din 03.05.2012

privind acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociației Producătorilor
Agricoli Țăranul Nădlăcan

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
03.05.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.4378/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei orașului Nădlac nr./2012
- Cererea Asociaţiei Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan, înregistrată

la primăria oraşului Nădlac sub nr.4182/2012
- Statutul Asociaţiei Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan
- Extras CF  nr.301683- C1- U2 Nădlac
- prevederile art.36 (2), lit.”c” şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se emite acordul Consiliului Local Nădlac referitor la sediul Asociaţiei
Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan, din oraşul Nădlac care va fi la Casa de cultură
Nădlac, identificată pe parcela nr. cad. 301683- C1- U2, evidenţiată în CF nr.301638-
C1-U2 Nădlac.

Art.2. Elaborarea contractului de dare în folosinţă gratuită se deleagă primarului
oraşului Nădlac.

Art.3. Spaţiul menţionat în cuprinsul prevederilor art.1 va fi folosit doar în
vederea desfăşurării activităţii Asociaţiei Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan, şi nu
se poate subînchiria sau acorda în folosinţă gratuită unei alte persoane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Asociaţiei Țăranul Nădlăcan din oraşul Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ, Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru




