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HOTĂRÂREA Nr.33
din 20.03.2012

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafeţe de teren din domeniul public al
Oraşului Nădlac către Asociația Grădinarilor din Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în sedinta ordinară din data de 20.03.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Nădlac nr.2589/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
nr.2538/2012
- solicitarea Asociației Grădinarilor din Nădlac  privind punerea la dispoziție a unui
teren pentru desfășurarea activității practice, conform scopului asociației,
nr.2530/09.03.2012
- Statutul Asociației Grădinarilor din orașul Nădlac
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a, (5), lit.a, (6), lit.a, pct.17 şi lit.6 , art.124 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
- extras CF nr.301897 Nădlac
- 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 prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociația Grădinarilor din orașul
Nădlac, a terenului în suprafaţă de 2453 mp, respectiv parcela nr. cad. 301897, evidenţiată
în CF nr.301897 Nădlac.

Art.2. Folosința gratuită prevăzută la art.1 se stabilește pe termen de 20 ani de la
data semnării contractului de dare în folosință gratuită a terenului, cu posibilitatea
prelungirii acestuia cu aceeași perioadă.

Art.3. Terenul menţionat în cuprinsul prevederilor art.1 va fi folosit doar în vederea
desfăşurării activităţii Asociaţiei Grădinarilor din Nădlac şi nu se poate subînchiria sau
acorda în folosinţă gratuită unei alte persoane.

Art.4. Contractul de folosință gratuită care se va încheia cu Asociația Grădinarilor din
orașul Nădlac va fi stabilit prin dispoziția primarului. În vederea semnării contractului se
desemnează primarul orașului Nădlac- Vasile Ciceac.

Art.5. În cazul în care interesul local o impune, contractul de folosință gratuită
încetează de drept.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Asociației Grădinarilor din Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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