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Nr. 12455 din 10.10.2011 
 

R E F E R A T  
 

 Către, 
              CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
       Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei 
oraşului Nădlac, 
      Având în vedere : 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 56 din 30.03.2004, 
privind aprobarea renegocierii, la cerere, a contractelor de închiriere 
referitoare la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi 
proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de deţinătorii de 
garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice, contracte care 
expiră pe parcursul anului 2004; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 88 din 09.08.2005, 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 56 
din 30.03.2004; 

- Prevederile cap. IV art. 5 „DURATA CONTRACTULUI” al contractelor 
de închiriere nr. 1 – 102, 52 A, 580, conform cărora „ contractul se 
încheie pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 15.04.04 până la 
15.04.09, cu posibilitatea prelungirii acestuia, la cerere, cu un 
termen convenit de părţi”,  

- Prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 
50/31.03.2009 privind aprobarea prelungirii, la cererea chiriaşilor, a 
contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL nr. 56/30.03.2004, 
pentru un termen de 1 an, 

- Prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 
191/18.12.2009 privind aprobarea prelungirii, la cererea, a 
contractelor de închiriere, încheiate în baza HCL nr. 56/30.03.2004, 
referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi 
proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii 
de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice, 
 

 
PROPUN : 

 
      Prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 1–66, 68, 70, 72- 
93, 99-102, 52 A, 580, pentru o perioadă de 3 ani, începând din data 
de  01.01.2012 până la 31.12.2014, deoarece durata închirierii 
terenurilor ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice, expiră în data de 31.12.2011, conform 
art. 1 al Hotărârii Consiliului local Nădlac nr. 150 din 24.11.2010.                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                   Ilieş  Ioana-Dorina 


