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EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Învederez mai jos următoarele:
Urmarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.99/18.06.2007 privind

vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 28.029 mp, s-a
încheiat contractul de vânzare cumpărare, încheiere de autentificare
nr.371/05.06.2008, între Oraşul Nădlac şi S.C. RINGL-TRANS S.R.L., fiind
transferat dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 17.996 mp,
parcela nr. cad.693, evidenţiată în CF nr.9891 Nădlac.

Urmarea adresei S.C. RINGL TRANS S.R.L., înregistrată la primăria
oraşului Nădlac sub nr.1907/12.02.2010, se solicită a se analiza posibilitatea
cesiunii terenului sau contractului, către un alt investitor, la preţul de achiziţie a
terenului, aceasta ca urmare a faptului că societatea se confruntă cu o situaţie
financiară dificilă, având în vedere criza financiară cu care se confruntă întreaga
Europă, neavând posibilitatea de a onora obligaţiile care au fost stabilite prin
contract.

S.C. MARBACH - ROMÂNIA S.R.L. depune la primăria oraşului Nădlac
adresa care a fost înregistrată sub nr.2051/16.02.2010, prin care se exprimă
disponibilitatea de preluare a terenului în suprafaţă de 17.996 mp, cu unele
amendamente care sunt evidenţiate în adresa mai sus menţionată.

Discuţiile dintre societatea MARBACH - ROMÂNIA S.R.L. şi reprezentanţii
primăriei oraşului Nădlac s-au materializat prin procesul verbal, înregistrat la
primăria oraşului Nădlac sub nr.1788/09.02.2010.

Astfel, urmarea celor de mai sus,

PROPUN:

Consiliului Local Nădlac emiterea acordului referitor la transferul
drepturilor si obligaţiilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare, încheiere
de autentificare nr.371/05.06.2008, transferul operând între S.C. RINGL-TRANS
S.R.L. către S.C. MARBACH – ROMÂNIA S.R.L..

Această propunere se efectuează ca urmare a faptului că oraşul Nădlac
nu dispune în acest moment de terenuri disponibile la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, terenuri libere care să fie propuse pentru demarare de
investiţii, societatea Marbach fiind cointeresată să efectueze investiţii şi să creeze
noi locuri de muncă, aceasta reprezintând una din priorităţile localităţii.

De asemenea, având în vedere faptul că S.C. RINGL-TRANS S.R.L. nu
mai are posibilitatea financiară de a demara obligaţiile stabilite conform
contractului, iar rezilierea acestuia este de durată, existând în acest timp
posibilitatea ca investitorul care îşi desfăşoară în localitatea Nădlac activitate de
aproximativ 10 ani de zile, să demareze investiţia în altă localitate, se face
propunerea de a se efectua transferul către S.C. MARBACH – ROMÂNIA S.R.L., cu
stabilirea următoarelor obligaţii:



 pretul transferului, inclusiv al transferului dreptului de proprietate asupra
imobilului sus-mentionat - 18.895,80 Euro

 semnarea actului de transfer la notarul public se va efectua în termenul
maxim de 20 de zile de la emiterea prezentei hotărâri

 termen depunere PUZ - 12 luni de la data semnării actului de transfer conform
art. 1

 termen depunere documentatie pentru emiterea autorizatiei de construire – 3
luni de la data aprobarii PUZ

 durata de începere a lucrărilor - maxim 2 luni de la data emiterii autorizatiei
de construire si numai in cazul in care conditiile meteorologice o permit; in caz
contrar, termenul se va prelungi corespunzator

 durata de finalizare a investitiei – în termenele stabilite prin autorizatia de
construire ( nu poate fi mai mare de 24 luni de la eliberarea acesteia )

 răspunderea pentru probleme de mediu legate de acest teren (posibile
contaminări ale solului si subsolului cauzate până la data semnarii actului de
transfer conform art. 1 inclusiv si costurile legale de decontaminări ale
solului/subsolului) vor fi în sarcina orasului Nădlac

 după finalizarea si receptia investitiei, orasul Nădlac va prelua la solicitarea
societatii MARBACH-ROMANIA SRL suprafata de teren excedentară scopurilor
constructive ale firmei  la pretul de 1,05 Euro/mp

 notarea, în sarcina  societatii Marbach-Romania S.R.L., a interdictiei de
înstrăinare  sub orice formă a terenului cu nr. cad 693, până la data realizării
si receptionării investiţiei.

Fac precizarea că S.C. MARBACH – ROMÂNIA S.R.L. intenţionează
extinderea activităţii în cadrul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac, aceasta în
cazul în care va găsi disponibilitate din partea autorităţii deliberative de a i se oferi
această posibilitate, în caz contrar va proceda la închiderea acesteia şi înfiinţarea
punctului de lucru în altă localitate.

Primar,
VASILE CICEAC


