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   Nr.103 din 04.08.2021            Proiect 

         Avizat secretar general UAT                                                                                                              
  

 
HOTĂRÂREA nr. 

din _____2021 

privind aprobarea dării 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 

______.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr.4967/04.08.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.4966/04.08.2021 

- adresa primăriei orașului Nădlac nr.4732/21.07.2021 către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad 

- adresa nr.608154 din 03.08.2021 a Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, înregistrată la primăria orașului 

Nădlac sub nr.4936/03.08.2021 

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

actualizată 

- 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, 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 activităţi social- culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

tineret şi sport 

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

Codul administrativ, actualizată 

 

HOTĂRĂŞTE : 
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           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.2 în suprafață de 21,43 mp 

2. depozit nr.3 în suprafață de 2,30 mp 

3. camera nr.10 în suprafață de 32,36 mp 
4. hol nr.11 în suprafață de 8,61 mp 

5. baia nr. 12 în suprafață de 3,88 mp 

6. loc dezinfecție nr. 14 în suprafață de 2,84 mp 

7. hol nr. 15 în suprafață de 6,89 mp și 
8. 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 5 ani 

cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părți,  

         Art.3. Se stabilesc prevederile contractului de folosință gratuită care se va 
încheia cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, 

având ca obiect darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în orașul 

Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, județul Arad, evidențiat în CF nr.308676 Nădlac, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         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   

 
 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 
 
AI/2 ex  
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Cod. Fiscal    35.18.822 
 

Nr.____ din 04.08.2021  

             

 
 

 

        Către, 
                            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 
      Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei 

oraşului Nădlac, 

        Având în vedere : 

- adresa primăriei orașului Nădlac nr.4732/21.07.2021 către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad 

- adresa nr.608154 din 03.08.2021 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Vasile Goldiș” al județului Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.4936/03.08.2021 

- Extrasul CF nr. 308676 Nădlac 

- prevederile art. 874(1) ”Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu 

gratuit” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil din 2009, republicată, 
conform căruia ” Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se 

acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate 

publică”; 
- prevederile O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, actualizată, în 

speță art. 129(1(2) lit. „c” alin.6 lit. b, conform căruia Consiliul local are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local,   

 
 

PROPUN : 

 
     Transmiterea în folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a următoarelor spații, necesare pentru 

desfășurarea activității punctului de lucru SMURD Nădlac: unei săli de ședință              
( încăperea nr.2), a unui depozit ( încăperea nr.3), a unei camere ( încăperea 

nr.10), a unui hol ( încăperea nr.11 ), a unei băi ( încăperea nr.12 ), a unui loc 

de dezinfecție ( încăperea nr.14 ), a unui hol ( încăperea nr.15 ), conform anexei 

nr.1 la contract și a unui spațiu garare ( încăperea nr.1 ), conform anexei nr.2 la 
contract, din imobilul situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, jud. Arad, 

evidențiat în CF nr.308676 Nădlac. 

 

 

 

                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                                            Insp. Aldea Ioan 



  

  

  
Nr.4967 din 04.08.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosința gratuită, către Inspectoratul 

 pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații 
 

 

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

și lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște cu privire la darea în 

folosință gratuită a bunurilor proprietate privată și publică a orașului în condițiile 

legii. 

          Prin Hotărârea Consiliului local Nădlac s-a aprobat darea 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: 
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 imobilul situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu nr.85, județul Arad, evidențiat în 

CF nr.308676 Nădlac. Contractul de folosință gratuită este expirat, iar primăria 

orașului Nădlac a solicitat prin adresă Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
”Vasile Goldiș” al județului Arad, ca în locul spațiului cu nr.9 să fie pus la dispoziție 

spațiul nr.2. 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a 

răspuns prin adresa nr.608154 din 02.08.2021, înregistrată la primăria orașului 

Nădlac sub nr.4936/03.08.2021, fiind de acord cu propunerea efectuată. 

         Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei, prin 

referatul nr.4966 din 04.08.2021 a propus transmiterea în folosință gratuită, către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a spațiilor 

necesare pentru desfășurarea activității punctului de lucru SMURD Nădlac. 

           Ținând cont de prevederile art. 108 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 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”, 

             Supun spre analiza şi aprobarea consiliului local Nădlac proiectul de 
hotărâre privind  darea în folosință gratuită, către Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Vasile Goldiș” al județului Arad, a unor spații necesare desfășurării 
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activității punctului de lucru SMURD Nădlac, respectiv: unei săli de ședință                

( încăperea nr.2), a unui depozit ( încăperea nr.3), a unei camere ( încăperea 

nr.10), a unui hol ( încăperea nr.11 ), a unei băi ( încăperea nr.12 ), a unui loc de 
dezinfecție ( încăperea nr.14 ), a unui hol ( încăperea nr.15 ), conform anexei nr.1 

la contract și a unui spațiu garare ( încăperea nr.1 ), conform anexei nr.2 la 

contract, din imobilul situat în orașul Nădlac, str. G. Enescu, nr.85, jud. Arad, 
evidențiat în CF nr.308676 Nădlac. 

 

 
                                                                               PRIMAR U.A.T. NĂDLAC 

  IOAN- RADU MĂRGINEAN  
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