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                                                                                                                                    Proiect                                                                                                                 

                                                                       Avizat secretar general UAT Nădlac 

Nr.76/26.05.2021 

 
HOTĂRÂREA Nr. 
din ______2021 

privind acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire Services S.R.L., în 

domeniul privat al orașului Nădlac 
 

 

 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 înregistrat sub nr.3671/26.05.2021 
- Referatul secretarului general al unității administrativ-teritoriale Nădlac 

nr.3670/26.05.2021 

- Contractul de sponsorizare ( donație ) nr.1420/14.05.2021, înregistrat la 
primăria orașului Nădlac sub nr.3664/26.05.2021 

- prevederile art.985-987, art.1011-1029 din Codul Civil Român, 

republicat, actualizat 
- prevederile art.129(2), lit.c, art.196(1) lit.a, art.291(3) lit.a, (6) 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 
În temeiul În temeiul prevederilor art.139(3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se acceptă donaţia unor bunuri mobile din partea Falck Fire Services 

S.R.L., cu sediul în București, str. Frumoasa, nr.30, etaj 2, modul 1.16, sector 1, CUI RO 
23977870, în domeniul privat al orașului Nădlac, respectiv a unor echipamente specifice 

pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în valoare totală de 6543,60 lei, după cum 

urmează: 

- 10 bucăți furtunuri tip C- model Favorit, lungime 20 m, diametru 52 
mm, valoare furtun 270,60 lei/ bucată- valoare totală 2706 lei 
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- 10 bucăți furtunuri tip B- model Favorit, lungime 20 m, diametru 75 

mm, valoare furtun 383,76 lei/ bucată- valoare totală 3837,60 lei 

 Art. 2. Bunurile menționate la art.1 vor completa inventarul domeniului privat al 
orașului Nădlac, fiind necesare desfășurării activității de prevenire și stingere a 

incendiilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac. 

Art. 3. 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 

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 
 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 
 



 

  
 
 

                                                          
 

 
 

Nr.3670/26.05.2021 

 
 

REFERAT  

 

 
Subsemnatul,  Gros Alexandru, secretarul  general UAT Nădlac :  

Având în vedere :  

 
- propunerea din partea Falck Fire Services S.R.L., cu sediul în 

București, str. Frumoasa, nr.30, etaj 2, modul 1.16, sector 1, CUI 

RO 23977870, de predare către Orașul Nădlac, Serviciul Voluntar 
pentru Situații de Urgență, a unor echipamente specifice pentru 

prevenirea și stingerea incendiilor, în valoare totală de 6543,60 lei, 

după cum urmează: 10 bucăți furtunuri tip C- model Favorit, 

lungime 20 m, diametru 52 mm, valoare furtun 270,60 lei/ bucată- 
valoare totală 2706 lei; 10 bucăți furtunuri tip B- model Favorit, 

lungime 20 m, diametru 75 mm, valoare furtun 383,76 lei/ bucată- 

valoare totală 3837,60 lei 
- Contractul de sponsorizare ( donație ) nr.1420/14.05.2021, 

înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.3664/26.05.2021 

- prevederile art.985-987, art.1011-1029 din Codul Civil Român, 
republicat, actualizat 

- prevederile art.129(2), lit.c, art.196(1) lit.a, art.291(3) lit.a, (6) din 

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

actualizată 
Propun : 

 

Analizarea celor inserate mai sus și în consecință aprobarea proiectului de 
hotărâre  privind  acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire 

Services S.R.L., în domeniul privat al orașului Nădlac.  

Bunurile menționate vor completa inventarul domeniului privat al orașului 
Nădlac, fiind necesare desfășurării activității de prevenire și stingere a incendiilor 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac. 

 

 
SECRETAR GENERAL ORAȘ NĂDLAC 

GROS ALEXANDRU  
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Nr.3671/26.05.2021 
 

           REFERAT DE APROBARE 

 
 

 Subsemnatul Mărginean Ioan-Radu, primarul unităţii administrativ- 
teritoriale Nădlac, 

 Având în vedere : 

- Referatul secretarului general al unității administrativ-teritoriale Nădlac 
nr.3670/26.05.2021 

- Contractul de sponsorizare ( donație ) nr.1420/14.05.2021, înregistrat 

la primăria orașului Nădlac sub nr.3664/26.05.2021 

- prevederile art.985-987, art.1011-1029 din Codul Civil Român, 
republicat, actualizat 

- prevederile art.129(2), lit.c, art.196(1) lit.a, art.291(3) lit.a, (6) din 

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

PROPUN : 

 
  Considerând oportun, adoptarea hotărârii de către Consiliul Local Nădlac prin 

care să se aprobe acceptarea donaţiei unor bunuri mobile din partea Falck Fire 

Services S.R.L., cu sediul în București, str. Frumoasa, nr.30, etaj 2, modul 1.16, sector 

1, CUI RO 23977870, în domeniul privat al orașului Nădlac, respectiv a unor 
echipamente specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor, în valoare totală de 

6543,60 lei, după cum urmează: 

- 10 bucăți furtunuri tip C- model Favorit, lungime 20 m, diametru 52 
mm, valoare furtun 270,60 lei/ bucată- valoare totală 2706 lei 

- 10 bucăți furtunuri tip B- model Favorit, lungime 20 m, diametru 75 

mm, valoare furtun 383,76 lei/ bucată- valoare totală 3837,60 lei 
 Bunurile menționate vor completa inventarul domeniului privat al orașului 

Nădlac, fiind necesare desfășurării activității de prevenire și stingere a incendiilor 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, care le va utiliza în scopul 

pentru care au fost primate, respectiv în activitatea sa de prevenire și protecție 
împotriva incendiilor. 

 

 
PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 

IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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