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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  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.10
din 19.01.2011

privind aprobarea suspendării plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere 
nr.12850/31.10.2008 încheiat cu S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.01.2011,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.139/2011
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.235/2011
- Adresa S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L. nr.1/03.01.2011, înregistrată la 

primăria oraşului Nădlac sub nr.82/06.01.2011
- Contractul de închiriere nr.12850/31.10.2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi 

S.C. GLOBUS INTERNATIONAL S.R.L.
- Prevederile art.36(2), lit.c, (5) 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 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă suspendarea plăţii chiriei rezultate din contractul de închiriere 
nr.12850/31.10.2008 încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. Globus International S.R.L., pe 
perioada 01.02.2011-01.08.2011 ( 6 luni ).

Art.2. Suspendarea plăţii chiriei este condiţionată de achitarea datoriilor rezultate 
din neplata chiriei la termenul stabilit conform contractului de închiriere 
nr.12850/31.10.2008, conform graficului :

- până cel târziu la data de 31.01.2011- chiria aferentă lunii septembrie 2010 şi 
majorările aferente perioadelor 19.12.2009-29.03.2010 şi 18.09.2010 –
11.01.2011,

- până cel târziu la data de 28.02.2011- chiria aferentă lunii octombrie 2010 şi 
majorările aferente perioadei 19.10.2010 – 11.01.2011,

- până cel târziu la data de 31.03.2011- chiria aferentă lunii noiembrie 2010 şi 
majorările aferente perioadei 19.11.2010 – 11.01.2011,

- până cel târziu la data de 30.04.2011- chiria aferentă lunii decembrie 2010 şi 
majorările aferente perioadei 21.12.2010 – 11.01.2011,

- până cel târziu la data de 31.05.2011- chiria aferentă lunii ianuarie 2011.
Art.3. Nerespectarea unuia din termenii graficului de mai sus, atrage sistarea 

suspendării aprobate conform prevederilor art.1.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
-     Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
-  compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
-  S.C. Globus International S.R.L.
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-  Instituţiei Prefectului- Judeţului Arad, 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                   
           Ing.Sorin Ivan Şproch                        Secretar

  Gros Alexandru


