
                     ROMÂNIA                                                              

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spaţiu din imobilul sitiuat în comuna 

Nușeni, sat Nușeni, nr.37, judeţul Bistrița – Năsăud, pentru sediul Asociațíei 

de Dezvoltare Intercomunitară Nușeni-Sânmartin 

 

 

 

             Consiliul local al comunei Nușeni, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 19.08.2021, în prezenţa a 11 consilieri, 

 

 

              Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/4386 din 12.08.2021; 

- raportul nr.A.7/4387 din 12.08.2021 ,întocmit de către secretarul general al 

comuei Nușeni, cu privire la atribuirea cu titlu gratuit a unui spaţiu din 

imobilul situat în comuna Nușeni, sat Nușeni, nr.37, judeţul Bistrița – 

Năsăud, pentru sediul Asociațíei de Dezvoltare Intercomunitară Nușeni-

Sânmartin; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu 

nr.A.7/4558 din 19.08.2021; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/4557 

din 19.08.2021; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/4559 din 19.08.2021; 

 

În conformitate cu:  

- prevederile art.1 şi art.49 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanţa Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



- art.858-art.865, art.874 din Legea nr.287/2009, republicată,  privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii nr.75 din 30.07.2021 privind aprobarea asocierii 

comunei Nuşeni, județul Bistriţa - Năsăud cu comuna Sânmartin, județul 

Cluj, în cadrul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-

SÂNMARTIN”; 

 

   În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c, alin.(6) lit. b, art.139 alin.(3) lit.g, art.196 

alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), art.297 alin.(1) lit.,,d”, art.349 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 

      Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu denumirea  ,,Birou 

nr.14”, din incinta sediului Prmăriei comuni Nuşeni, situat în comuna Nuşeni, sat 

Nuşeni, nr.37, judeţul Bistriţa – Năsăud, cu destinaţia de sediu al ,,Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”: 

 

a) Datele de identificare a bunului : Imobil (clădire) identificat cu nr. 

cadastral  25818, situat în comuna Nuşeni, sat Nuşeni, nr.37, judeţul 

Bistriţa – Năsăud,spaţiu cu denumirea de ,,Birou nr.14”, în suprafaţă utilă 

de 12,08 m.p.; Valoarea totală de inventar a imobilului :345.000 lei; 

b) Destinația bunului: spațiu destinat desfășurării activității Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”; 

c) Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită:5 ani; 

d) Termenul la care se va realiza  predarea-primirea materială a bunului:10 

zile de la data încheierii contractului de comodat. 

e) Obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară. 

-  să folosească   bunul potrivit destinației, în vederea căreia i- a fost acordată 

folosința gratuită; 

- să prezinte, anual, autorității publice locale, rapoarte privind activitatea de 

utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, 

precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare; 



- să permită accesul autorității publice locale pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor; 

- să nu modifice bunul, în parte sau în integralitatea lui; 

- la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, 

în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de 

orice sarcini; 

- folosința dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros, nici cu titlu gratuit 

unei alte personae, 

- titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa autoritatea 

publică locală cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate 

publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului; 

- să prezinte, înainte de încheierea contractului de comodat, programul de 

funcţionare al ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-

SÂNMARTIN”: 

- alte obligaţii care sunt stabilite în modelul contract cadru anexat. 

f)Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei 

sale: ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”; 

             g)Modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiunii: 

              - degradarea elementelor de construcţii din folosinţa necorespunzătoare a 

acestora, duce la rezilierea contractului; 

             - nerespectarea clauzelor contractuale de către comodatar duce la rezilierea 

contractului în termen de 15 zile; 

            -eventualele litigii ce pot intervene între părţi se vor soluţiona pe cale 

amiabilă.Dacă aceasta nu este posibilă, soluţionarea se va face prin instanţa de judecată 

competentă. 

         Art.2 Se împuterniceşte viceprimarul comunei Nuşeni, domnul Rusan Liviu să 

semneze în numele  comunei Nuşeni, contractul de comodat, prevăzut în anexa nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care se va încheia cu Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”. 

         Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

viceprimarul comunei Nușeni și biroul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 

         Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) 

lit.,,g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi 

,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela, 

care ocupă funcţia de secretar general al comunei Nușeni, cu: 

 



- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud; 

- viceprimarul comunei Nușeni – domnul Ruan LIVIU; 

- biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”. 

 

 

 

          

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                           GHEORGHE SZOLLOSI                                                                                             

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                     ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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