
  

 

 

                                                   ROMÂNIA 

                                    JUDEŢUL HUNEDOARA 

                 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

HOTĂRÂREA NR.  2  /2019 

Privind prelungirea termenului contractului de comodat încheiat cu  Federaţia 

Română de Tir cu Arcul Bucureşti, persoană juridică fără scop lucrativ şi de 

utilitate publică,   în vederea punerii la dispoziţie şi a asigurării folosinţei gratuite  

a Complexului Sportiv Anena 

 

         Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

           Raportat la proiectul de hotărâre nr. 2 din 17.01.2019; 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 2/5 din 17.01.2019. 

           Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 2/6 din 17.01.2019 întocmit de către 

domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local nr. 1/7/28.01.2019; 

  Având în vedere adresa Federaţiei Române de Tir cu Arcul cu nr.13/09.01.2019 

, înregistrată la Primăria oraşului Aninoasa cu nr. 80 din 10.01.2019; 

  În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.c şi lit.d, alin.6 lit.a, pct.5 si pct.6, art.124 şi al 

art.45 alin.3 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 (1)Se prelungeşte durata contractului de comodat cu 20 de ani, noul termen 

al contractului fiind până în anul 2053. 

           (2) Celelalte clauze ale Contractului  de comodat rămân neschimbate. 

        (3) Se mandatează primarul oraşului Aninoasa dl. Dunca Nicolae să 

semneze, în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Aninoasa, act adiţional la 

contractul mai sus menţionat. 



  

   Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului 

Aninoasa; Federaţiei Române de Tir cu Arcul; Serviciului UAT; Serviciului Buget-

contabilitate; Afişiere şi presă 

 

Aninoasa la, 

29.01.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                 

 SFIA ION                                            JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.01.2019, cu un număr de 12 voturi pentru, 

voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 12 membri prezenţi. 
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