CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4
HOTĂRÂREA Nr. 107
din 20.09.2005
privind aprobarea listei spaţiilor medicale care urmează a fi vândute potrivit legii, precum şi
numirea reprezentanţilor consiliului local care vor face parte din comisia pentru vânzarea
acestora
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
20.09.2005,
Având în vedere:
raportul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Nădlac nr.7395/2005
prevederile art.38(2), lit.”f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.1 (1) din Hotărârea Guvernului nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi
completările ulterioare
prevederile art.8 şi art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia
prevederile Hotărârii Guvernului privind atestarea domeniului public al judeţului
Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad
nr.976/2002
prevederile art.4, art.6 din Ordonanţa de Urgenţă nr.110/2005 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical
extras CF nr.841 Nădlac
avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţie publică locală;
avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
votul pentru a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind
prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 15 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Nădlac în domeniul privat
al acestuia a imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62, evidenţiat în CF
nr.841 Nădlac.
Art.2. Se aprobă lista spaţiilor medicale care urmează a fi vândute potrivit normelor
legale în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local Nădlac care vor face
parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, în următoarea componenţă:
- Şproch Sorin Ivan- consilier local
- Lupşa Eugen- consilier local
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
• Primarului oraşului Nădlac,
• Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre
• Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Arad
• Cetăţenilor, prin afişare
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOCEA ANA
C.A./C.A.
Hot aprobare inventar cabinete medicale
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