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HOTĂRÂREA Nr.114
din 24.11.2020
privind aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință gratuită, din partea Consiliului
Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare Nădlac
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 24.11.2020,
Având în vedere:
inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare
înregistrat cu nr.6224/16.11.2020
referatul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
nr.6222/16.11.2020
adresa Consiliului Județean Arad nr.22049/28.09.2020, înregistrată la
primăria orașului Nădlac sub nr.5309/29.09.2020
adresa primăriei orașului Nădlac nr.5309/01.10.2020 transmisă către
Consiliul Județean Arad
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.319/31.10.2019 privind darea în
folosință gratuită a unității administrativ-teritoriale orașul Nădlac a unei
ambulanțe
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.139/19.11.2019 privind ratificarea
protocolului de predare-primire încheiat cu Consiliului Județean Arad, având
ca obiect ambulanța care va deservi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și
Descarcerare Nădlac
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.331/30.10.2020 pentru prelungirea
duratei de dare în folosință gratuită a unei ambulanțe către Unitatea
Administrativ-Teritorială Orașul Nădlac
prevederile art.129, art.297(1), lit.d, art.349-353 din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
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
avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte,
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
tineret și sport
În temeiul prevederilor art.139(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, actualizată

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosință gratuită, din partea
Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe Furgon VW T5, care va deservi Serviciul
Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac, cu datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Folosința gratuită se prelungeşte pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea
de prelungire prin acordul părților.
Art.3. Pe perioada exercitării dreptului de folosință gratuită, orașul Nădlac are
următoarele obligații:
a) să păstreze în bune condiții bunul primit în folosință gratuită, precum și
accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze și să indice locul de
garare, conform reglementărilor legale specifice privind paza și protecția bunului
b) să folosească bunul potrivit destinației sale
c) să suporte toate cheltuielile privind utilizarea bunului primit în folosință
d) să efectueze pe cheltuiala sa reparațiile aferente bunului primit în folosință
gratuită
e) să suporte riscul pentru deteriorarea/pierderea, în tot sau în parte, a bunului,
dacă nu se dovedește că deteriorarea/pierderea s-a produs fortuit sau din cauză
de forță majoră, sau dacă deteriorarea/pierderea este consecința folosirii
potrivit destinației și fără culpă din partea sa
f) să nu modifice aspectul exterior al bunului primit în folosință gratuită
g) să respecte termenele corespunzătoare reviziilor tehnice și cele aferente
inspecțiilor tehnice periodice
h) să încheie asigurare RCA și asigurarea CASCO, precum și să achite taxa de
drum pentru bunul primit în folosință gratuită
i) să obțină documentele prevăzute de legislația în vigoare și să suporte
cheltuielile aferente obținerii acestora în cazul în care bunul primit în folosință
gratuită va fi utilizat în afara granițelor României
j) în situația în care interesul legitim o impune sau ca urmare a unor modificări
legislative apărute în domeniul pe care îl deservește ambulanța, care împiedică
deținerea în folosință gratuită a acesteia, restituirea bunului se face în termen
de 30 de zile de la notificarea scrisă a proprietarului.
Art.4. Se împuternicește primarul orașului Nădlac să semneze prelungirea
contractului de dare în folosință gratuită, privind ambulanța Furgon VW T5, cu datele
de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:
 compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 serviciul buget din cadrul primăriei
 SVSU Nădlac
 Consiliul Județean Arad
 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN- FLORIN PALADIE

AI/6 ex

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS
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________________________________________________________________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂDLAC

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.114/24.11.2020
privind aprobarea prelungirii duratei de dare în folosință gratuită, din partea Consiliului
Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare Nădlac

Datele de identificare ale ambulanței al cărei folosință gratuită se prelungeşte cu 1 an,
din partea Consiliului Județean Arad, pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare Nădlac

Nr.
crt.

Ambulanța, tip, marca

Serie șasiu

1

Ambulanță tip B,
Volkswagen

WV1ZZZ7HZ8H04696

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
RĂZVAN- FLORIN PALADIE

AI/6 ex

Valoare
contabilă
( cu TVA )
411.820 lei

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS

