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HOTĂRÂREA nr. 203 
din  19.10.2011 

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 
8832/23.10.2006 

 
  
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.10.2011, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac  nr.12595/2011 
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.12361/07.10.2011 
- Adresa nr.263/27.09.2011 a C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti, medic 

veterinar la C.S.V. Nădlac, jud. Arad, înregistrată la Primăria oraşului 
Nădlac sub nr.12095/28.09.2011 

- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (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 prelungirea contractului de închiriere nr. 8832 din 23.10.2006, 
începând cu data de 24.10.2011, până la data de 23.10.2012. Chiriaşul poate 
solicita, cu 3 (trei) luni înainte de termenul de expirare a contractului, prelungirea 
acestuia; prelungirea contractului se va efectua doar în cazul în care chiriașul va 
începe desfășurarea activității în spațiul închiriat înainte de expirarea acestuia. 
Art. 2.  Se aprobă actul adiţional la contractul de închiriere  nr.8832/23.10.2006 
care se va încheia între Oraşul Nădlac şi C.M.V.  Dr. Ioja Nicolae-Vichenti, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului oraşului Nădlac 
- C.M.V. Dr. Ioja Nicolae-Vichenti  
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Compartimentului Impozite şi taxe din cadrul primăriei 

         -  Instituţiei Prefectului – Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
   Unatinszki Andrei Ioan                   Secretar 
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