
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.61 
DIN 31.05.2021 

privind darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 48 mp din imobilul 
înscris în C.F. 309234 Șimand, nr.top 309234, aflat în proprietatea comunei 
Șimand, către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Post Poliție Șimand 

 
Consiliul Local al comunei Șimand,  întrunit în ședință ordinară, la data de 
31.05.2021   
Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu manifestată prin Referatul 
de aprobare; 

- Raportul d-nei Brîndaș Lavinia, Secretar general al comunei Șimand; 
- Prevederile art. 362 alin. (2) și (3) coroborat cu art. 349-353 din O.U.G. nr.57 /2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit c) alin. (6) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.874 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- votul ,,pentru” a 11 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

       
       H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1.  - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 48 mp din 
imobilul înscris în C.F 309234 Șimand, nr.top 309234, aflat în proprietatea comunei Șimand, 
către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Post Poliție Șimand, pe pe perioadă de 4 ani,  
conform elementelor de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărare. 

Art. 2.  - Se aprobă Contractul de comodat prevăzut în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Predarea-preluarea spațiului menționat la art.1, se va face pe bază de proces-
verbal încheiat între Primăria comunei Șimand și Inspectoratul de Poliție Județean Arad, în 
termen de 15 zile de la comunicarea prezentei hotărâri. 

Art.4.  - Se împuternicește Primarul comunei Șimand să semneze contractul de 
comodat și eventualele acte adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Arad. 

Art. 5.   - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Şimand prin compartimentul achiziții publice şi se comunică cu:                

-  Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
-  Inspectoratul de Poliție Județean Arad. 

 
 
     Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 

                      Bogdan Petru                                    Secretar general,  
                        Brîndaş Lavinia 
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