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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.64
din 30.03.2010

privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a contractului de închiriere nr. 5498 din
08.05.2008

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 30.03.2010,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.3549/2010
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.3601/2010
- Adresa S.C. Universal Florex S.R.L. nr.26 din 24.03.2010, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.3530/24.03.2010, prin care solicită
rezilierea contractului de închiriere nr.5498/08.05.2008

- Contractul de închiriere nr.5498 din 08.05.2008, încheiat între Oraşul
Nădlac, prin Primăria oraşului Nădlac şi S.C. Universal Florex S.R.L.

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

- 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

În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rezilierea pe cale amiabilă a contractului de închiriere
nr.5498 din 08.05.2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. Universal Florex S.R.L.
cu sediul social în Arad, str. Zimbrului, nr.22, jud. Arad, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J02/1580/20.09.1991, Cod Unic de Înregistrare 1682976, în
condiţiile cap.  VII art. 7  lit. e  din contract, conform actului adiţional anexat la
prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru semnarea actului adiţional menţionat la art. 1 se desemnează:
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- S.C. Universal Florex S.R.L.
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul
Legalităţii Actelor şi Contencios .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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