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HOTĂRÂREA Nr. 56 
din 30.03.2004 

privind renegocierea, la cerere, a contractelor de închiriere referitoare la terenurile proprietatea 
Statului Român şi  proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de deţinătorii de garaje, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice, contracte care expiră pe parcursul anului 2004 

 
 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din 30.03.2004, 
 Având în vedere: 

- Raportul secretarului oraşului Nădlac nr.3868/2004  
- Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 24 02.1994 privind aprobarea încheierii contractelor 

de închiriere pentru folosinţa terenurilor de stat de către deţinătorii de garaje şi stabilirea 
taxei de închiriere /mp 

- Hotărârea Consiliului local nr. 5/13.01.1999 privind majorarea taxelor pentru terenurile 
proprietatea statului ocupate de garaje proprietatea persoanelor fizice sau juridice 

- Hotărârea Consiliului local nr.11/22.02.2000 privind prelungirea contractelor de 
închiriere pentru folosinţa terenurilor de stat de către deţinătorii de garaje 

- Prevederile art.38 (2), lit.f din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
- 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 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 16 consilieri. 
 În temeiul art.46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
 Art. 1. Se aprobă renegocierea, la cerere, a contractelor de închiriere a terenurilor 
proprietatea Statului Român sau proprietatea privată a oraşului Nădlac, ocupate de deţinătorii de 
garaje proprietatea persoanelor fizice şi juridice ( construcţii provizorii ), al căror termen expiră 
începând cu data de 15.04.2004.  
 Art. 2. Deţinătorii de garaje proprietatea persoanelor fizice şi juridice, având calitatea de 
locatori, pot opta pentru renegocierea contractelor  de închiriere existente, cu obligaţia de a depune o 
cerere în acest sens, până cel târziu în data de 15.04.2004. 
 Art. 3. În condiţiile prezentei hotărâri, au dreptul de a închiria teren, numai proprietarii şi 
chiriaşii de apartamente, numai în zona blocurilor unde locuieşte fiecare solicitant, putându-se 
solicita un singur garaj de apartament. 
 Art. 4.  Garajele pentru care nu se prezintă  deţinătorii în vederea renegocierii contractelor în 
termenul stabilit prin prezenta hotărâre, sunt considerate abandonate, urmând să fie demolate prin 
grija proprietarului sau, contra cost, de către Primăria oraşului Nădlac, fără alte somaţii. 



 Art. 5. Cuantumul chiriei pentru terenul aferent garajelor proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice se stabileşte la suma de 0,50 Euro/mp/an, care se va achita, la cursul BNR din ziua plăţii, în 
primul trimestru al fiecărui an, adică până la data de 15. martie al fiecărui an. În caz de neplată a 
acesteia, se  aplică dobânzi şi penalităţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare privind impozitele şi 
taxele locale. 
 Art. 6. Prevederile  Hotărârii Consiliului local nr. 5/13.01.1999 şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr.6 din 24.02.1994 îşi încetează valabilitatea.  
 Art. 7. Se aprobă conţinutul contractului de închiriere – cadru- privind închirierea terenului 
aferent garajului, proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac.  
- Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul primăriei 
- deţinătorilor de garaje, prin afişare la sediul primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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