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HOTĂRÂREA nr.108 

din 31.08.2021 
privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații 

necesare desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac 
 

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

31.08.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr.4967/04.08.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.4966/04.08.2021 

- adresa primăriei orașului Nădlac nr.4732/21.07.2021 către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad 

- adresa nr.608154 din 03.08.2021 a Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, înregistrată la primăria orașului 

Nădlac sub nr.4936/03.08.2021 

- prevederile art. 874(1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

actualizată 

- Extrasul CF nr. 308676 Nădlac 

- prevederile art.129 (1)(2) lit. ,,c”, (6) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- 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.139(3), lit.g din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

           Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a următoarelor spații, necesare 

desfășurării activității punctului de lucru SMURD Nădlac: 
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1. Sala de ședință nr.2 în suprafață de 21,43 mp 

2. depozit nr.3 în suprafață de 2,30 mp 

3. camera nr.10 în suprafață de 32,36 mp 
4. hol nr.11 în suprafață de 8,61 mp 

5. baia nr. 12 în suprafață de 3,88 mp 

6. loc dezinfecție nr. 14 în suprafață de 2,84 mp 
7. hol nr. 15 în suprafață de 6,89 mp și 

8. spațiu garare nr. 1 în suprafață de 72,40 mp 

din imobilele situate în orașul Nădlac, str. G. Enescu nr.85, județul Arad, evidențiate 

în CF nr.308676 Nădlac, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         Art.2. Folosința gratuită prevăzută la art.1 se stabilește  pe o durată de 5 ani 

cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părți,  
         Art.3. Se stabilesc prevederile contractului de folosință gratuită care se va 

încheia cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, 

având ca obiect darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în orașul 

Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, județul Arad, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.4. În vederea semnării contractului menţionat în cuprinsul art.3 se 

împuternicesc următoarele persoane:  
- Ioan-Radu Mărginean - primarul oraşului Nădlac 

- Alexandru Gros – secretarul general al oraşului Nădlac 

 Art.5. Persoanele împuternicite conform art. 4 vor putea exercita mandatul şi 
distinct, independent câte unul. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac prin compartimentul administrarea patrimoniului local și se comunică către: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios   

 

 
       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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Nr.         din    ____.2021 
 

CONTRACT DE COMODAT 
încheiat în baza H.C.L. nr.108/31.08..2021 

 
           
 Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 
 ORAȘUL NĂDLAC, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, judetul Arad, cod 
postal: 315500, cod fiscal 3518822, telefon: 0257/474345; fax: 0257/473300, reprezentata 
de dl IOAN-RADU MĂRGINEAN – primar, în calitate de comodant  
 

și  
 

   INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „Vasile Goldis” al JUDETULUI 
ARAD cu sediul in str. Andrei Saguna nr. 66-72, judetul Arad, cod postal: 310037, cod fiscal 
3861889, telefon: 0257/251212; fax: 0257/281066, reprezentat de Col. CRISTIAN NICOLAE 
GÂRBĂU – inspector șef, în calitate de comodatar. 
 
            Părțile convin sa colaboreze pentru desfășurarea activității unui punct de lucru 
(SMURD) în orașul Nădlac, pentru orașul Nădlac cât și pentru comunele Șeitin, Semlac,  
Peregul Mare și satul Peregul Mic, pentru asigurarea funcționării acestuia. 
 
Art. 2. SCOPUL ȘI CADRUL JURIDIC 
 
            Prezentul contract stabilește obiectivele și modul de colaborare între Orașul Nădlac și 
ISU „Vasile Goldiș” Arad, în vederea asigurării funcționării unui punct de intervenție de 
urgență în Nădlac, in conformitate cu dispozițiile Ordonanţei nr. 11 din 28 ianuarie 2015 
(*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârii de Guvern nr. 
1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 
profesioniste și a O.M.A.I. nr. 1134/2006 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului 
privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de 
intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste. 
 
Art. 3. OBIECTUL  CONTRACTULUI 
 
           Obiectul contractului îl constituie darea în folosință gratuită a unei săli de ședință              
( încăperea nr.2), a unui depozit ( încăperea nr.3), a unei camere ( încăperea nr.10), a unui hol 
( încăperea nr.11 ), a unei băi ( încăperea nr.12 ), a unui loc de dezinfecție ( încăperea nr.14 ), 
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a unui hol ( încăperea nr.15 ), conform anexei nr.1 la prezentul contract și a unui spațiu 
garare ( încăperea nr.1 ), conform anexei nr.2 la prezentul contract, din imobilul situat în 
orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, jud. Arad, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac. 
 
Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
ORAȘUL NĂDLAC 

- asigură spațiul adecvat activității de permanență – spațiu de odihnă, birou, baie, grup 
sanitar, în folosință gratuită; 

- acordă, în folosință gratuită, un garaj dimensionat și dotat pentru adăpostirea și 
întreținerea unei  autospeciale pentru prim ajutor; 

- asigură plata utilităților necesare – apă, canal, energie termică, energie electrică  
 
ISU „VASILE GOLDIS” AL JUDETULUI ARAD  

- asigură dotarea cu o autospecială pentru prim ajutor la punctul de lucru Nădlac; 
- asigură întreținerea și buna funcționare a autospecialei din dotarea punctului de lucru 

Nădlac;   
- asigură combustibilul necesar bunei funcționări a autospecialei; 
- asigură plata salariilor persoanelor care asigură funcționarea punctului de lucru 

Nădlac 
 
Art. 5. COSTURI 
 
ORAȘUL NĂDLAC  

- va suporta cheltuielile de întreținere și reparații curente la spațiile destinate activității 
de permanență, așa cum sunt acestea enumerate în cuprinsul art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local 
 

ISU “Vasile Goldis” al judetului Arad 
- va suporta cheltuielile de întreținere și funcționare a autospecialei din dotarea 

punctului de lucru Nădlac 
- va suporta cheltuielile de personal  

 
Art. 6. DURATA CONTRACTULUI 
 
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul 
ambelor părți, în condițiile legii. ISU Vasile Goldiș al județului Arad poate solicita, cu 60 zile 
înainte de termenul de expirare a contractului, prelungirea acestuia. 
 
Art. 7. DENUNȚARE 
 
            Oricare dintre cele două părți semnatare poate notifica celeilalte părți denunțarea 
contractului cu 30 de zile înainte. 
            Contractul nu poate fi denunțat înaintea finalizării proiectului comun, pentru care s-au 
făcut deja cheltuieli de către părți. 
            Proiectul comun trebuie să se desfășoare în condițiile respectării prevederilor legale și 
ale contractului de dare în folosință gratuită. 
 
Art. 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
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         Fiecare din părțile semnatare răspunde pentru pagubele produse celeilalte părți, cu 
excepția situației de forță majoră și a cazului fortuit, care exonerează partea de răspundere 
dacă sunt aduse la cunoștință, prin notificare, imediat și în mod complet.În acest caz, partea 
care invocă forța majoră și cazul fortuit are obligația să ia orice masură îi stă la dispoziție în 
vederea limitării consecințelor. Dacă forța majoră sau cazul fortuit acționează sau se 
estimează că vor acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va putea notifica 
celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără a putea pretinde daune-interese. 
 
Art. 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
 
          Neînțelegerile dintre părți cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor 
contractului  vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă litigiile nu se rezolvă pe cale amiabila, 
fiecare dintre părți poate solicita soluționarea lor de instanța de judecată. 
 
Art. 10. DISPOZIȚII FINALE 
 
           Prezentul contract de dare în folosință gratuită(comodat)  constituie un document cadru 
de colaborare intre părți, convenit in vederea atingerii scopului declarat.  
          Orașul Nădlac si ISU “Vasile Goldis” al judetului Arad vor acționa cu bună credință pentru 
realizarea scopului prezentului Contract. 
 
 
 
 
 ORAȘ  NĂDLAC                                                                     ISU “Vasile Goldis” ARAD 
 
Primar:                                                                                     Inspector Sef: 
IOAN-RADU MĂRGINEAN ________________                      Col. Cristian Nicolae GÂRBĂU_______________ 
 
   
                                                      Contabil șef: 
                                                                                        Col. Oana STANCU___________________________ 
  
 
 
Secretar general:                                                              Consilier juridic: 
ALEXANDRU GROS_______________________                         Slt. Melania DEMETER _____________________ 
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