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Expunere de motive:

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.146/19.09.2007 privind
vânzarea prin licitaţie publică a unor parcele proprietatea privată a
oraşului Nădlac

- contractul de vânzare- cumpărare încheiat între Oraşul Nădlac şi
S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L. nr.46/06.02.2008

- procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Nădlac
din data de 30.03.2010, precum şi discuţiile, corespondenţa
purtată cu societatea în cauză

- prevederile art.36(2), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

Supun atenţiei Consiliului Local Nădlac următoarele aspecte:

Consiliului Local Nădlac a aprobat vânzarea parcelelor evidenţiate în CF
nr.9978 Nădlac, nr.cad.220 ( 118.100 mp ), nr. cad.221 ( 117.900 mp ), CF
nr.9890 Nădlac, nr. cad.366/2 ( 40.083 mp ), situate în oraşul Nădlac, conform
caietelor de sarcini aprobate prin HCL nr.146/19.09.2007.

Societatea ROM DIVERS AUTO S.R.L. a achiziţionat acest teren prin licitaţie
publică, fiind încheiat în acest sens contractul de vânzare- cumpărare înch. aut.
NR.46/06.02.2008.

Investiţia care trebuia realizată era obligatoriu a se efectua în conformitate
cu prevederile certificatului de urbanism, gradul de ocupare de construcţie a
terenului fiind stabilit prin PUZ, care se supune spre aprobarea Consiliului Local
Nădlac. Autorizaţia de construire se eliberează numai prin schimbarea destinaţiei
terenului elaborat de către cumpărător, care se supune spre aprobarea Consiliului
Local Nădlac.

Durata de începere a lucrărilor a fost de maxim 12 luni de la aprobarea PUZ
-ului de către Consiliul Local Nădlac. În maxim 12 luni de la data semnării
contractului de vânzare cumpărare, cumpărătorul avea obligaţia de a depune PUZ-
ul spre aprobarea Consiliului Local, termen care însă a expirat.

Conform prevederilor caietelor de sarcini care au stat la baza încheierii
contractului de vânzare-cumpărare, nedemararea lucrărilor în conformitate cu
prevederile pct.5.9, pct.5.10, pct.6.2.lit.e precum şi neîndeplinirea, în parte sau în
tot, a condiţiilor stabilite prin contract şi la termenele fixate, dă dreptul
vânzătorului, ca fără somaţie judecată, punere în întârziere sau intervenţia
instanţei de judecată, să considere contractul de vânzare-cumpărare reziliat ( pact
comisoriu grad IV ).



Neîndeplinirea condiţiilor stabilite în planul de afaceri depus de către
ofertant, conform ofertei depuse, dă dreptul vânzătorului ca fără somaţie judecată
să considere contractul reziliat, cu plata unor daune interese în favoarea
cumpărătorului.

Având în vedere cele de mai sus, de asemenea având în vedere
nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor stabilite prin caietul de sarcini,
respectiv contractul de vânzare- cumpărare, avizul de principiu acordat în cadrul
şedinţei extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 30.03.2010, se
impune supunerea spre aprobare a demarării procedurii de conciliere privind
rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, înch. aut.46/06.02.2008, încheiat cu
S.C. ROM DIVERS AUTO S.R.L.

Primar,
VASILE CICEAC


