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A/4                                                                  
HOTĂRÂREA Nr. 143 

din 06.12.2005  
privind aprobarea conţinutului formei actualizate a contractului de concesiune 
încheiat în data de 15.07.1992, cu actele adiţionale aferente, încheiat între 

Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Petrom Nădlac S.R.L. 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 06.12.2005, 

Având în vedere : 
- Raportul primarului oraşului Nădlac nr.9028/2005 
- raportul compartimentului administrarea patrimoniului local din 

cadrul primăriei nr.9029/2005 
- referatul d-lui avocat Vodă Petru nr.9940/2005  
- referatul secretarului oraşului Nădlac nr.9441/2005  
- cererea S.C. Petrom Nădlac S.R.L. nr.210/2005, înregistrată la 

primăria oraşului Nădlac sub nr.5941/2005 
- 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 
- prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu 

modificările şi completările ulterioare  
- Hotărârea Consiliului Local nr.9/a/03.03.1992 privind aprobarea 

concesionării terenului în vederea construirii staţiei Peco în oraşul 
Nădlac 

- Contractul de concesiune din data de 15.07.1992 încheiat între 
Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Peco Melina S.R.L. 

- Actul adiţional nr.1 la contractul de concesiune, încheiat la data 
de 01.11.1993 

- Hotărârea Consiliului Local nr.26/09.06.1998 privind 
concesionarea terenului cu r. top. 13122/2/1/1 în suprafaţă de 
3320 mp, nr. top. 13122/2/1/2 în suprafaţă de 583 mp şi nr. top. 
13294/2 în suprafaţă de 88 mp, situat în intravilanul localităţii, 
proprietar Statul Român 

- Act adiţional nr.2 la contractul de concesiune, încheiat la 
02.07.1998 

- Hotărârea Consiliului local nr.26/08.04.1999 privind 
concesionarea terenului înregistrat în CF nr.2201, nr. top. 
13296/1/2 în suprafaţă de 1890 mp, situat în intravilanul 
localităţii proprietatea oraşului Nădlac 

- Actul adiţional nr.3 la contractul de concesiune, încheiat la data 
de 16.04.1999 

- HG.216/1999 de aprobare a NM de aplicare a Legii nr.219/1998 
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- prevederile art.38(2), lit. f din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- votul a 10 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind 
prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 10 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă conţinutul formei actualizate a contractului de concesiune 
încheiat în data de 15.07.1992, cu actele adiţionale aferente, încheiat între 
Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Petrom Nădlac S.R.L., conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei 
- S.C. Petrom Nădlac S.R.L. 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
       
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
          Kiszel Iudita Maria              Secretar 
                            Alexandru Gros 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
5 exp 
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