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HOTĂRÂREA Nr. 14 
Din 04.03.2003 

privind  aprobarea  asocierii Consiliului Local Nădlac cu S.C. AVA Tour SRL din Arad 
în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de modernizare a 

Centrului Civic şi a pieţei agroalimentare 
 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de  04.03.2003,  
Având în vedere  

- raportul primarului oraşului Nădlac nr. 1486 din 2003 
- oferta de asociere a S.C. AVA Tour SRL din Arad nr.295 din 04.03.2003 
- oferta de asociere a S.C. Comity Prodexim SRL din Bucureşti nr. 1499 

din 04.03.2003 
- oferta de asociere a S.C Santo Internaţional SRL din Bucureşti din data 

de  04.03.2003 
- Certificat de Înregistrare nr. 12877108 a S.C. AVA Tour SRL  
- C.F. nr. 9474 Nădlac nr. topo 4054/1/2 
- negocierea ofertelor în şedinţa de consiliu 
- prevederile art. 38(2) lit x din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală  
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină  
- Votul secret a 13 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local Nădlac din data de 04.03.2003 un nr. 
de 16 consilieri  

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului local Nădlac cu S.C. AVA Tour SRL din 

Arad în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de modernizare a Centrului 
Civic şi a pieţei agroalimentare. Consiliul local  Nădlac, prin Primăria oraşului Nădlac, 
participă la această asociere cu teren în suprafaţa de 72 mp evidenţiat în CF nr. 9474 cu 
nr. topo 4054/1/2, iar S.C. A.V.A. Tour SRL participă cu realizarea şi gestionarea 
activităţii de comercializare a mărfurilor în regim special Duty- Free. 



Art.2. Se aprobă conţinutul contractului cadru de asociaţie în participaţiune cu 
S.C. AVA Tour SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Veniturile din contractul de asociaţie în participaţiune vor fi destinate 
realizării şi finanţării în comun a proiectului de modernizare a Centrului Civic al pieţei 
agroalimentare. 

Art.4. Se împuterniceşte d-l Szuchanszki Ştefan, primarul localităţii, pentru a 
semna contractul de asociaţie în participaţiune.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :  
        -     primarului oraşului Nădlac  

- societăţilor comerciale ofertante 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentu controlul de legalitate a actelor 

şi contencios administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
         Dr. Orban Ecaterina                                              Secretar 
                                                                                      Alexandru Gros 
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