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HOTĂRÂREA nr. 236 
Din 28.12.2011 

privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de închiriere 
 nr. 13340/10.11.2008 

 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2011, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.16198/2011 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 16136/2011 
- adresa S.C. EUROSHOP LINE S.R.L., înregistrată la primăria oraşului 

Nădlac sub nr. 15904/2011 
- contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008 încheiat între Oraşul Nădlac 

şi d-na Roszkoş Sanda Florica 
- Actul adiţional nr.1 la contractul de închirire nr. 13340/10.11.2008, 

încheiat cu S.C. EUROSHOP LINE S.R.L., nr. 1675/03.02.2009 
- Actul adiţional nr.2 la contractul de închirire nr. 13340/10.11.2008, 

încheiat cu S.C. EUROSHOP LINE S.R.L., nr. 1183/01.02.2011 
- prevederile art. 36 alin (2) lit. c  alin. (5) lit. 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 modificarea chiriei din contractul de închiriere nr. 
13340/10.11.2008, având ca obiect  terenul aferent construcţiei evidenţiată în CF 
nr. 9577 Nădlac, din parcela nr. top. 4055/8/2/2/3, în suprafaţă de 224 mp din 
total de 498 mp, chiriaş S.C. EUROSHOP LINE S.R.L., cu sediul în oraşul Nădlac, 
str. Independenţei, nr.72, judeţul Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr.             
J02/1873/2008, având CUI: RO 24641142, reprezentată de asociatul unic şi 
administratorul Roszkos Sanda Florica, conform actului adiţional nr. 3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. În vederea semnării actului adiţional nr. 3 menţionat în cuprinsul art. 1 
se împuternicesc următoarele persoane:  

- Vasile Ciceac - primarul oraşului Nădlac 
- Alexandru Gros - secretarul oraşului Nădlac 
Art. 3. Persoanele împuternicite conform art. 2. vor putea exercita şi distinct, 

independent câte unul. 
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       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 
 -    Primarului oraşului Nădlac. 

- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- S.C. EUROSHOP LINE S.R.L. 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios   
 
 

Preşedinte de şedinţă            Contrasemnează pentru legalitate                     
               Șomrak Dușan                           Secretar 

  Gros Alexandru 
 
  
 


