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Subsemnatul VASILE CICEAC- primarul Oraşului Nădlac,
In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea de catre
Consiliul Local al Orasului Nădlac, a proiectului de hotarare cu urmatorul obiect:
aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren din domeniul public al
orașului Nădlac către Asociația Grădinarilor din Nădlac.

În sustinerea caruia formulez urmatoarea :

EXPUNERE   DE   MOTIVE :

Avand in vedere :
- necesitatea desfășurării activității specifice pentru care s-a înființat asociația, intenția
fiind de plantare a unor pomi fructiferi și viță de vie, pentru crearea unei baze
materiale în desfășurarea activității de însușire a procedurii de întreținere a acestora,
activitate benefică mai ales pentru membri nou înscriși în asociație
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

- 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: ”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.”

- Statutul Asociației Grădinarilor din Nădlac
- extras CF nr.301897 Nădlac, parcela nr. cad. 301897, în suprafaţă de 2453 mp
- sustin ca este oportună si necesară a fi aprobată de catre Consiliul local Nădlac
adoptarea acestei hotarari, făcând totodată precizarea faptului că parcela de teren
care se propune în acest sens se pretează pentru desfășurarea de asemenea activități,
fiind vorba despre terenul împrejmuit aferent sondei geotermale proprietatea publică a
orașului Nădlac
- totodată, fac mențiunea că folosința gratuită se propune a se stabili pe termen de 10
ani de la data semnării contractului de dare în folosință gratuită a terenului, cu
posibilitatea prelungirii acestuia cu aceeași perioadă, terenul fiind folosit doar în
vederea desfăşurării activităţii Asociaţiei Grădinarilor din Nădlac.
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