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HOTĂRÂREA nr.38 
din 23.02.2021 

privind aprobarea dării aprobarea 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 

23.02.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr. 990/10.02.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.989/10.02.2021 

- adresele nr.600.073 din 05.01.2021 și nr. 600.447 din 14.01.2021 ale 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, 

înregistrate la primăria orașului Nădlac sub nr. 180/06.01.2021 și 

390/15.01.2021 

- prevederile Legii nr.78/2020 art. 1(1) și art. 8(1)(2) privind aprobarea 

Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire 

paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 

primului ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei 

publice locale 

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

cu modificările și completările ulterioare 

- 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, 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 
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În temeiul art.139(2) din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

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: 

1. sala de ședință nr. 9 în suprafață de 26,72 mp 
2. camera nr.10 în suprafață de 32,36 mp 

3. hol nr.11 în suprafață de 8,61 mp 
4. baia nr. 12 în suprafață de 3,88 mp 
5. loc dezinfecție nr. 14 în suprafață de 2,84 mp 

6. hol nr. 15 în suprafață de 6,89 mp și 
7. 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 cel 
mult un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 78/2020, cu posibilitatea 

prelungirii cu acordul ambelor părți, în condițiile legii. 
         Art.3. Contractul de folosință gratuită care se va încheia cu Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad va fi stabilit prin dispoziția 

primarului. 
         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   
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