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                                                                          Proiect  
 Nr.184/22.11.2021                                               Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.     

din  ______2021 

privind transmiterea în folosință gratuită, a unor imobile proprietatea orașului Nădlac, 

către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, pentru parcarea 
utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor folosite la activitatea de deszăpezire  

 

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

______2021 

    Având în vedere: 
- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

7350/22.11.2021 

- Referatul Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

orașului Nădlac nr.7349/22.11.2021 
- Referatul nr. 1 din data de 22.10.2021 al d-lui Roharic Gheorghe, Șef de serviciu la 

Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, înregistrat la primăria orașului 

Nădlac sub nr. 6793 din data de 27.10.2021 prin care solicită acordarea în folosință 
gratuită a unor spații pentru parcarea utilajelor, respectiv pentru depozitarea 

materialelor folosite la activitatea de deszăpezire 

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.115/31.08.2021 privind darea în administrare a 
activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, respectiv 

curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei  sau îngheț, către Serviciul Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac 
- Proces verbal de predare-primire nr.5789/13.09.2021 cuprinzând lista obiectelor de 

inventar și a mijloacelor fixe, încheiat între U.A.T. Nădlac și Serviciul Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Extras CF nr. 3949 Nădlac 

- Extras CF nr. 301685 Nădlac 

- prevederile art. 129 (2) lit. c), (6) lit. b), art.108, lit.d, art.362(2) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- Avizul ______al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică 

şi de disciplină 

- Avizul ________al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie, 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- Avizul_______al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
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 În temeiul art. 139(1), (3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a unor spaţii din imobilul situat 

în orașul Nădlac, str. George Enescu nr. 72/a, parcela nr. cad.1178, evidențiat în CF 

nr.301685 Nădlac, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, domeniu public 

al orașului Nădlac, necesare desfășurării activităților specifice serviciului: 

1 garaj în suprafață de 32,22 mp 

1 garaj în suprafață de 114,70 mp 

1 magazie în suprafață de 30,38 mp 

1 garaj în suprafață de 33,57 mp 

atelier în suprafață de 21,71 mp 

spațiu fosta centrală termică în suprafață de 9,80 mp 

1 magazie în suprafață de 26,36 mp 

atelier tâmplărie în suprafață de 38,91 mp 

magazie combustibil în suprafață de 20,78 mp 

curte în suprafață de 496 mp 

   și a imobilului (teren), situat pe str. Abatorului FN evidențiat în C.F. nr. 3949 Nădlac, nr. 

top.12314/1, în suprafață de 18509 mp, proprietatea privată a orașului Nădlac,  

pe o perioadă de 4 ani, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2. Se stabilesc prevederile contractului de folosință gratuită care se va încheia 

cu Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. În vederea semnării contractului menţionat în cuprinsul art.2 se 

împuternicește dl. Ioan-Radu Mărginean - primarul oraşului Nădlac. 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

prin compartimentul administrarea patrimoniului local și se comunică către: 

- Serviciul Public de Salubrizare al orașului Nădlac 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-  

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  

 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
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Anexa 3 la H.C.L. Nr.__ /_____2021 

 

 

CONTRACT DE COMODAT NR._____/2021 
Încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.___/____2021 

 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. ORAȘUL NĂDLAC, cu sediul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, având cod 
fiscal 3518822, telefon 0257/474325, fax 0257/473300, e-mail office@primaria-

nadlac.ro, reprezentat prin dl Primar IOAN-RADU MĂRGINEAN, în calitate de 

COMODANT, pe de o parte 

      și 

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, având cod de 
înregistrare fiscală 43287743, cu sediul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, 

reprezentat legal prin dl Roharic Gheorghe, având funcția de Șef de serviciu, în calitate 

de COMODATAR, pe de altă parte 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință gratuită a unor spații în 
suprafață totală de 328,43 mp, situate în imobilul de pe Str. George Enescu nr. 72/a, 

parcela nr. cad.1178, evidențiat în CF nr.301685 Nădlac, domeniu public al orașului 

Nădlac, compuse din: 1 garaj în suprafață de 32,22 mp, 1 garaj în suprafață de 114,70 
mp, 1 magazie în suprafață de 30,38 mp, 1 garaj în suprafață de 33,57 mp, atelier în 

suprafață de 21,71 mp, spațiu fosta centrală termică în suprafață de 9,80 mp, 1 magazie 

în suprafață de 26,36 mp, atelier tâmplărie în suprafață de 39,81 mp, magazie 

combustibil în suprafață de 20,78 mp, curte în suprafață de 496 mp, pentru parcarea și 
depozitarea utilajelor serviciului, respectiv, a imobilului-teren situat de pe str. Abatorului, 

F.N. evidențiat în C.F. nr.3949 Nădlac, având nr. topo 12314/1,  în suprafață de 18509 

mp, proprietatea privată a orașului Nădlac, 
 către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, acesta din urmă având ca 

destinație depozitarea materialelor folosite la activitatea de deszăpezire. 

2.2. Comodantul atribuie comodatarului în mod gratuit spațiile care fac obiectul 

prezentului contract. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o perioadă de 4 ani, 
de la data de ________până la data de_________2025. 

3.2. Predarea imobilelor se va face pe bază de proces verbal de predare - primire. 

3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

4.1. COMODANTUL se obligă: 
       a) să predea comodatarului imobilele care fac obiectul contractului; 
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      b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească imobilele până la termenul convenit. 

 

 
4.2. COMODATARUL are următoarele obligații: 

       a) să conserve imobilele și să se îngrijească de ele ca un bun proprietar 

       b) să foloseasca imobilele conform destinației stabilite la art.2.1. din contract 

       c) să suporte toate cheltuielile de folosință precum și orice alte cheltuieli rezultate 
din folosirea acestora, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant 

       d) să predea comodantului imobilele la data expirării termenului pentru care s-a 

încheiat contractul. 
       e) schimbarea destinației imobilelor duce la pierderea dreptului de folosință, fără 

somație sau punere în întârziere și fără intervenția instantelor judecătorești. 

       f) să solicite și să obțină acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror 
modificări aduse; 

      g) la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului imobilele primite în 

folosință în starea în care acesta se găsesc la momentul respectiv, eventualele investiții, 

îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi 
ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată; 

      h) comodatarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (material 

cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, etc.) 
      i) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, 

excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea 

exploatării imobilelor, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de 
către comodant. 

V. FORȚA MAJORĂ 

5.1. Nici una dintre părțile contractante, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și 
de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial a oricărei obligații care-i revine 

în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 
5.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, imediat și în 

mod complet, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecințelor lui. 
5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca 

vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract. 

6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire (AR) și se consideră primită de destinatar la data 
mentionată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

6.4. Notificările verbale nu se i-au în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VII. REZILIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
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7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea imobilelor în stare 

corespunzătoare la termenul prevăzut în contract. 

7.2 În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere 
rezilierea contractului. 

7.3.Oricare dintre cele două părți semnatare poate notifica celeilalte părți denunțarea 

contractului cu 30 de zile înainte. 

7.4. Prin restituirea imobilelor de către comodatar înaintea termenului prevazut in 
contract. 

7.5. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de 

către comodant. 
7.6. În cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără 

plata unei despăgubiri. 

 
VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de ele. 

8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, 

părtile se vor adresa instanțelor judecătorești. 
 

IX. CLAUZE FINALE 

 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 

9.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
9.3. Încheiat astazi____2021, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 
 

COMODANT                                                                                COMODATAR                                      

ORAȘ NĂDLAC                                                     SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 
  Primar                                                                             Șef Serviciu  

Ioan-Radu MĂRGINEAN                                                    Roharic Gheorghe 

 

 
 

 

 
Întocmit 

Compartiment administrarea patrimoniului local 

insp. Aldea Ioan 



  

  
       
Nr. 7349/21.11.2021 
 
 

R E F E R A T 
 

                  Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 

 
        Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 

Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
     Având în vedere: 

- Referatul nr. 1 din data de 22.10.2021 al d-lui Roharic Gheorghe, Șef serviciu la 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, înregistrat la primăria orașului 
Nădlac sub nr. 6793 din data de 27.10.2021 prin care solicită acordarea în folosință 

gratuită a unor spații aparținând orașului Nădlac, pentru parcarea utilajelor, 
respectiv pentru depozitarea materialelor folosite la activitatea de deszăpezire, 

- Proces verbal de predare-primire nr. 5789/13.09.2021 cuprinzând lista obiectelor 
de inventar și a mijloacelor fixe, încheiat între U.A.T. Nădlac și Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac 

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr. 115/31.08.2021, privind darea în 
administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 

respectiv curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei  s-au îngheț, către Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac 

- Plan de situație 
- Releveu clădire 

- prevederile art. 129 (2) lit. c), (6) lit. b), din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, actualizată, conform căruia Consiliul local ,,hotărăște 
vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după 
caz, în condițiile legii”. 

 
PROPUN: 

 

          Transmiterea în folosință gratuită a unor spaţii, situate în imobilul din orașul 

Nădlac, Str. George Enescu nr. 72/a, către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului 

Nădlac, necesare desfășurării activităților specifice serviciului: 

1 garaj în suprafață de 32,22 mp 

         1 garaj în suprafață de 114,70 mp 

1 magazie în suprafață de 30,38 mp 

1 garaj în suprafață de 33,57 mp 

atelier în suprafață de 21,71 mp 

spațiu fosta centrală termică în suprafață de 9,80 mp 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 
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1 magazie în suprafață de 26,36 mp 

atelier tâmplărie în suprafață de 38,91 mp 

magazie combustibil în suprafață de 20,78 mp 

curte în suprafață de 496 mp 

respectiv, a spațiului (teren) situat pe str. Abatorului FN, evidențiat în C.F. nr.3949 

Nădlac, nr. top.12314/1, în suprafață de 18509 mp, proprietatea orașului Nădlac, pe o 

perioadă de 4 ani.  

 
 

 
 
 

 
Compartiment APL 

Insp. Aldea Ioan 
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Nr. 7350 din 22.11.2021 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, a unor imobile 

proprietatea orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI 

NĂDLAC, pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor folosite la activitatea de 
deszăpezire 

 

 
 

         În  exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 129 alin.(2), lit.c) alin.(6) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată, Consiliul 

local hotărăște cu privire la darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate privată și 

publică a orașului în condițiile legii. 

        Prin referatul nr.1/22.10.2021, înregistrat la primăria orașului Nădlac cu numărul 

6793 din  27.10.2021, Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, reprezentat de 

către Roharic Gheorghe - Șef Serviciu, solicită atribuirea gratuită a unor spații 

aparținând orașului Nădlac, pentru parcarea utilajelor și autovehiculelor, respectiv pentru 

depozitarea materialelor, în vederea desfășurării activității specifice serviciului, astfel se 

propune atribuirea în folosință gratuită a următoarelor: 

- spațiile având o suprafață totală de 328,43 m din imobilul situat în orașul Nădlac, str. 

George Enescu nr. 72/a, parcela nr. cad.1178, evidențiat în CF nr.301685 Nădlac, 1 

garaj în suprafață de 32,22 mp, 1 garaj în suprafață de 114,70 mp, 1 magazie în 

suprafață de 30,28 mp, 1 garaj în suprafață de 33,57 mp, atelier în suprafață de 21,71 

mp, spațiu fosta centrală termică în suprafață de 9,80 mp, 1 magazie în suprafață de 

26,36 mp, atelier tâmplărie în suprafață de 38,91 mp, magazie combustibil în suprafață 

de 20,78 mp, curte în suprafață de 496 mp  

- teren în suprafață de 18509 mp de pe str. Abatorului FN, evidențiat în C.F. nr. 3949 

Nădlac, nr. top.12314/1, pentru depozitarea materialelor de deszăpezire.  

          Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei, prin 

referatul nr. 7349 din 22.11.2021 a propus atribuirea în folosință gratuită, către Serviciul 

Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, a imobilelor necesare desfășurării activităților 

specifice serviciului. 

       Ținând cont de prevederile art. 108 lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizat, care precizează ”Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, 

în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie date în folosinţă 

gratuită instituţiilor de utilitate publică”, 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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       Supun spre analiză şi aprobarea Consiliului local Nădlac proiectul de hotărâre 

privind  atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 4 ani, a unor spații proprietatea 

orașului Nădlac, către SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC, 

pentru parcarea utilajelor, respectiv, pentru depozitarea materialelor folosite la 

activitatea de deszăpezire. 

 

 
 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 

IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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