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HOTĂRÂREA nr. 220 
din 29.11.2011 

privind aprobarea demarării procedurii de reziliere a contractului de 
vânzare-cumpărare nr.303/15.05.2007 încheiat cu d-l Ciobanu Liviu-

Ioan 
 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29.11.2011, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15335/2011 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 14960/2011 
- Contractul de vânzare-cumpărare încheiere de autentificare nr.303 din 

15.05.2007  încheiat   între Consiliul Local Nădlac şi d-l Ciobanu Liviu-
Ioan; 

- 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 demararea procedurii de reziliere a contractului de 
vânzare-cumpărare nr.303 din 15.05.2007  încheiat   între Consiliul Local Nădlac 
şi d-l Ciobanu Liviu-Ioan, domiciliat în Arad, Bld. Iuliu Maniu bl. 28, et. 2, ap. 10, 
jud. Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 242452, eliberat de Poliţia Arad în anul 
2004, CNP 1780923020084, având ca obiect terenul înscris în CF nr.8707 Nădlac, 
parcela nr. top. 13691/106/1, în suprafață de 719 mp, precum și terenul însrcis 
în CF nr.2201 Nădlac, parcela nr. top. 13691/106/2, parcela nr. top. 
13691/106/2, în suprafață de 198 mp, ca urmare a nerespectării clauzelor 
contractuale, respectiv neînceperea demarării de către cumpărător a construcției 
în termen de 12 luni  de la data cumpărării terenului.  

 Art.2. Rezilierea contractului de vânzare- cumpărare se va efectua pe cale 
amiabilă, cu acordul cumpărătorului la Biroul Notarului Public sau, în caz contrar, 
pe cale judecătorească. 
         Art.3. Pentru semnarea tuturor documentelor notariale privind rezilierea 
contractului de vânzare-cumpărare la Biroul Notarului Public, precum și în cazul 
rezilierii contractului de vânzare-cumpărare pe cale judecătorească, contract 
menționat în cuprinsul art.1, se mandatează : 

- Primarul oraşului Nădlac - VASILE CICEAC  
- Secretarul oraşului Nădlac - ALEXANDRU GROS  

care îşi vor putea exercita mandatul şi distinct, independent  câte unul. 
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
      Primarului oraşului Nădlac 
     Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 
     Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
     D-lui Ciobanu Liviu-Ioan, domiciliat în Arad, Bld. Iuliu Maniu bl. 28, et. 

2, ap. 10, jud. Arad 
     Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios. 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      
                    ȘOMRAK DUȘAN       SECRETAR  

          ALEXANDRU GROS 
     
 
                          
 

 


