
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.36 

 din  28 februarie 2020 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe o perioadă de 5 (cinci) ani a bazei de 

agrement, către Club Sportiv Socodor, pentru desfășurarea de activități sportive a secției de 

navomodelism din cadrul Clubului Sportiv Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2020 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat cu 

nr.645/21.02.2020; 

- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.646/21.02.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile art.30 din Legea 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile HGR 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educației fizice și sportului nr.69/2000; 

- prevederile art.108 lit. d), art.129 alin.(2) lit. a), alin.(6) lit. a) și alin. (7) lit. f) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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

11 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(3) lit. g) și art.196  alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se transmite în folosință gratuită către clubul sportiv „Club Sportiv Socodor”, pe o 

perioadă de 5(cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activității sportive, 

bunurile aflate în proprietate publică a Consiliului Local al comunei Socodor și anume: baza de 

agrement /terenul evidențiat în CF nr.303190 Socodor, cu suprafața terenului de 9.071 m2, din 

care suprafață lac 6.493 m2, cu destinația pentru desfășurarea de activități sportive, secția de 

modelism( navomodelism) din cadrul clubului. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Clubului Sportiv Socodor, se duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi 

se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL UAT,               
           NĂDĂBAN STELIAN TRAIAN                              CRIŞAN GHEORGHE     

 

   

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro  

mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro

