
 

HOTĂRÂREA Nr.106 
din 29 spetembrie 2017 

privind atribuirea în flosință gratuită a imobilului în suprafață de 20,67 mp amplasați în 

corpul C2 al Căminului Cultural către Asociația Club Sportiv Socodor 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2017 

 

Având în vedere: 

- cererea depusă de către preşedintele Asociaţiei Club Sportiv Socodor, domnul Crişan Petru 

Raul; 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.3187/29.09.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.3188/29.09.2017 întocmit de domnul Heinzl Carol Marcel, referent de specialitate și Iliesi 

Brigitta Claudia - contabil în cadrul primăriei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- prevederile art.874, art.875, art.2144, art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul 

civil (r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile  art. 36 alin. (5) lit (a) şi ale alin (6) punctul 6, coroborat cu art 124  din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- extrasul C.F. nr.300600 al localităţii Socodor  care atestă dreptul de proprietate asupra 

terenului şi construcţiilor  cu destinţie de construcții administrative și social culturale; 

 

Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din 

care toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, 

 

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra spațiului cu spafața utilă de 20,67 

mp , conform anexei nr.1,  parte din imobilul C2 aflat în proprietate Comunei Socodor, situat 

în localitatea Socodor nr.337, județul Arad și înscris în CF 300600 Socodor, pentru  o 
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perioadă de 10 (zece) ani de la încheierea contractului de comodat către Asociaţia Club 

Sportiv  Socodor. Spațiul va avea destinația de sediu al Asociaţia Club Sportiv  Socodor. 

 

Art.2: Se aprobă contractul de comodat încheiat între Comuna Socodor şi Asociaţia Club 

Sportiv Socodor, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.3: Se împuterniceşte domnul Jura Ioan Dimitrie – primarul comunei Socodor  pentru a 

semna contractul de comodat şi protocolul de predare – primire dintre Consiliul Local al 

comunei Socodor  şi  Asociaţia Club Sportiv Socodor. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Asociaţiei  Club Sportiv  Socodor 

şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ . 

        

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                     CONSILIER                                                 SECRETAR 

                  PALCU RAUL                                     CRIŞAN GHEORGHE 
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