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EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141/15.12.2006 privind aprobarea

vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12813 mp, parcela
evidenţiată în CF nr.9889 Nădlac

- Prevederile art.36(2), lit.c, (5), lit.b, art.125(1), (2) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- Extras CF nr.9889 Nădlac

PROPUN:

- modificarea caietului de sarcini referitor la vânzarea prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 12.813 mp, evidenţiat în CF nr.9889 Nădlac, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141/15.12.2006.

Consiliul Local Nădlac este necesar să stabilească vânzarea prin licitaţie
publică parcelei mai sus menţionate, cu clauze clare şi precise în ceea ce priveşte
realizarea obiectivului, aceasta în vederea asigurării în ceea ce priveşte realizarea,
iar în caz de nerespectare de către câştigătorul licitaţiei, a celor menţionate în caietul
de sarcini de vânzare prin licitaţie publică a terenului, rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare, cu respectarea normativelor legale în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.141 din data de 15.12.2006 s-a
aprobat vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12813 mp,
evidenţiată în CF nr.9889 Nădlac. În urma licitaţiei publice organizate în acest sens,
s-a încheiat contractul de vânzare- cumpărare cu S.C. RICO CONFORT S.R.L.,
societate cu care însă s-a procedat la rezilierea contractului, pe calea instanţei de
judecată, fiind pronunţată în acest sens o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către cumpărător
stabilite prin contract.

Ca şi modificare principală cu privire la caietul de sarcini, este desemnarea
câştigătorului licitaţiei în baza unor criterii de selecţie, respectiv plan de afaceri,
precum şi preţul terenului. De asemenea, în ce priveşte capitolul- Sancţiuni pentru
neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor, nedemararea lucrărilor în conformitate cu
prevederile pct. 5.1.1, pct.5.7, pct.5.8, pct.6.2.lit.e din caietul de sarcini, precum şi
neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin acesta, respectiv
contractul de vânzare - cumpărare 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 ).

O altă modificare priveşte termenul de depunere a PUD-ului spre aprobarea
Consiliului Local Nădlac, care este stabilit la maxim 10 luni de la data semnării
contractului de vânzare – cumpărare.

Ca şi oportunitate se propune spre vânzarea această parcelă, având în vedere
faptul că există persoane interesate a investi, unul din interesele majore al
administraţiei publice locale fiind crearea de locuri de muncă, precum şi obţinerea de
venituri la bugetul local.

Primar,
VASILE CICEAC


