
România                                                                                                                                    
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA  nr.32
din 27 iunie 2022

                              
            Privind  aprobarea încheierii  unui contract de comodat între Consiliul Local al
Comunei Nădrag în calitate  de comodant şi Inspectoratul de Poliţie  al  Judeţului Timiş în
calitate de comodatar , având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu al Postului de Poliţie al
Comunei Nădrag.

             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
             Având în vedere necesitatea asigurării cadrului optim necesar pentru asigurarea
ordinei şi liniştii publice în comuna Nădrag;
              Ţinând cont de solicitarea Postului de Poliţie al Comuunei Nădrag privind asigurarea
unui  spaţiu  corespunzător  pentru  desfăşurarea  activităţii  în  condiţii  corespunzătoare  a
organelor de poliţie din comuna Nădrag; 
             Având în vedere referatul nr. 1354 /23.06.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 1355/ 23.06.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr. 1356 / 23.06.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile art. 297 alin.(1) lit. d) şi art. 349 din OUG nr.57/2019 –
Codul administrativ.
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. a) ; alin. (7) lit. g) şi art.139 alin . (3) lit.
g) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
   
            Art. 1  Se aprobă  încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al
Comunei Nădrag în calitate  de comodant şi Inspectoratul de Poliţie  al  Judeţului Timiş în
calitate de comodatar , având ca obiect spaţiul compus din 2 camere, 2 holuri şi un grup
sanitar, având suprafaţa utilă totală de  44,5 mp., ce face parte din imobilul înscris în CF
400061  Nădrag  nr.  top  1/18,  proprietate  a  UAT  Comuna  Nădrag,  domeniul  public,  în
administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag, situat în Comuna Nădrag, sat Nădrag,
Piaţa Parc nr.13, judeţul Timiş.
            Art. 2  Spaţiul ce formează obiectul contractului de la art.1 va avea destinaţia de sediu
al Postului de Poliţie al Comunei Nădrag,
            Art. 3  Contractul de  comodat  se încheie pentru o perioadă egală cu  durata
funcţionării Postului de Poliţie al Comunei Nădrag.
            Art. 4 Asigurarea utilităţilor ( energie electrică, încălzire, apă - canal) necesare bunei
funcţionări  a  spaţiului  ce  formează  obiectul  contractului  de  la  art.1,  sunt  în  sarcina
comodantului.
           Art. 5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11voturi pentru, fiind prezenti toti cei 11
membri ai consiliului local.
           Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
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