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PRIVIND APROEAREA TRANSMITERII DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUNTA iN
LA NIVELUL ORA9ULUI CURTICI
, ":,!qi, -v

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CURTICI,

Av6nd in vedere :
-Expunere Primarului oragului Curtici nr.1926/08,02'2OI7 .
iaportul de specialitate nr.Lg27/08.02.20L7 al SVSU Curtici $ef servicir-r Ispravnic
Gheorghe, in cadrul Primariei orasului Curtici;
- Adresa nr.900568/27.0L2077 a ISU Arad.
- Prevederile art. L74 alin.(5) din Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
, cu modificarile ulterioare.
-Prevederile art.L24 din Legea 275/200t orivind administratia publica locala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare
a, punctul 3 , din
- Prevederile art, 36 alin. (2) litera c, alin' (3) litera b. alin. (6) literacu
modificarile si
Legea 2L5/200I Legea administratiei publice locale, republicata
completari le u lterioare,
- avizul favorabil nr.1928/e8,02,2OL7 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare
economico sociala, buget - finante, agricultura.
'-'*
- avizul favorabii nr.nZA/OB,O2.2OL7 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului 9i
urbanism, administrarea domeniului public 9i privat, gospodbria comunalS, servicii,
comerl.
- avizul favorabil nr.L928/OB.O2.2OL7 al Comisiei pentru Protectia Mediului 9i Turism,
Juridica, de Disciplina, Apararea Ordinei 9i Linistei Publice, a Drepturilor Cetatenilor.
- avizul favorabiI nr.L92g/08.02.2017 al comisiei pentru invS!5m6nt, sbnState 9i familie,
)'!i

In temeiul art, 45 din Legea 2t5/200t privind administratia
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publica locala,

republicata cu modificarile si completarile ultertoare
HOTARA9TE
comodat, incheiat intre Primbria oragului Cuttici
de
(1)
Contractul
Se
aprobb
Art.l

cu sediul in Curtici, str, primbriei nr.47, judelul Arad, in calitate de comodatar 9i
Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen!5 "Vasile Goldig" Arad, in calitate de

comodant, potrivit anexei nr'1'
(2) Se imputernicegte primarul oragului Curtici s5 semneze Contractul rie comodat
prevbzut la alineatul nr.1'
Art.2 Contractul de comodat se incheie ln formd autenticS pe termen de 15 (cinci) ani
calculali de la data semn5rii acestuia de cdtre pbrfi, cu posibilitatea prelungirii acestuia
prin acordul pdrlilor.
Art.3 Obiectul contractului il constituie folosinla gratuitS a spaliului situat in cuftici
str. Primdriei nr.47 , identificat in cf 196 top 2O7/IX,2O7/X, conform Planului de situafie
prevdzut in anexa nr.2, in vederea deschiderii unui punct de lucru SMURD la nivelul
oragului Curtici.
Anexele nr,1 gi nr.2 fac parte integrantb din prezenta hotb16re.

Art.4 Se aprobb alocarea resurselor financiare de la bugetul local pentru renovarea
9i compaftimentarea spafiului identificat precum si refacerea instalafiei electricre gi termice
aferente acestuia.
Art.S Se aprob5 supoftarea de la bugetul local a cheltuielilor cu intrefinerrea 9i plata
utilitEfilor (energie termic5, energie electric5, apd potabilS gi canalizare, salubrritate, etc,)
spafiului destinat in vederea desfSgur6rii activit6lii de UPU - SMURD.
Art.6 Spatiul atribuit in folosinfb gratuit5 se pred6 pe bazb de proces -verbal de
predare-primire, incheiat intre comisia constituitS prin dispozifia primarului oragului Curtici
9i reprezentanlii comodatarului.
Art,7 - Cu ducerea la indepllnire a prezentei hotarari de incredinfea;z5 primarul
orasului Curtici prin compatimentele de specialitate din cadrul prim5riei oragului Curtici.
Art.8 - Prezenta se comunicb cur - Institufia Prefectului - Judeful Arad, Serviciul

juridic ai contencios administrativ Compartimentul Controlului Legalitatii Actelor gi
Contencios, Primarul oragului Curtici, Directia economicS, SADPP, ISU ,,Vasile Goldig"
Arad, 2 ex APL,
PRE9EDINTE DE gEDINTA,
CI
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