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HOTĂRÂREA nr. 127 
Din 17.08.2004  

privind aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor privind  
concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor înscrise în C.F. nr. 9300 

Nădlac, destinate construirii de obiective economice 
 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.08.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul secretarului oraşului Nădlac nr.7320/2004  
- Prevederile art.38(2), lit.”f” şi „g” şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- Prevederile H.C.L. nr.98/2001 prin care s-a parcelat terenul şi s-a 

aprobat concesionarea terenurilor astfel parcelate 
- Prevederile art.12 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. 
- Prevederile art.9 din H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor 

metodologice- cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 
- Extras CF nr.9300 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină. 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri aleşi în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţă Consiliului local un număr de 13 consilieri. 
 În temeiul art.46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile privind organizarea 
licitaţiei publice deschise în vederea concesionării terenurilor înscrise în C.F. 
nr.9300 Nădlac, destinate construirii de obiective economice, conform anexelor nr.1 
şi nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Încheierea contractului de concesiune se va face în conformitate cu 
prevederile contractului cadru prevăzut în H.G. nr.216/1999 şi a prevederilor din 
caietul de sarcini. 
 Art.3. Pentru semnarea contractului de concesiune se împuterniceşte 
primarul oraşului Nădlac- d-l Vasile Ciceac. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 
 -     Primarului oraşului Nădlac. 

- Comisiei de organizare a licitaţiei 
- Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

ŞTEFAN SZUCHANSZKI               SECRETAR 
          ALEXANDRU GROS 

 
C.A./C.A. 
5 exp. 
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