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HOTĂRÂREA Nr. 185 

din 15.09.2011 
privind acordul pentru obținerea licenței de explorare în perimetrul Nădlac și 

împuternicirea d-lui primar Ciceac Vasile pentru negocierea și semnarea licenței de 
explorare pentru perimetrul sus menționat 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.09.2011, 
 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.11490/2011 
 referatul secretarului orașului Nădlac nr.11489/2011 
 adresa Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 

nr.302923/30.08.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.11208/05.09.2011 

 prevederile art.36 (6) lit.a, pct. 18, art.62, art. 64 din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Emiterea acordului pentru obținerea licenței de explorare în perimetrul de 
explorare a aplelor geotermale în orașul Nădlac, pentru permiterul de 0,3 km și limita 
de adâncime de Z= -2000 m, perimetru definit de coordonate Stereo 70 cu repere         
( nr.- X/Y), astfel: 

- 1- 174378/528133 
- 2- 174029/528015 
- 3- 173707/528028 
- 4- 174534/528467 
Art.2. Mandatarea  primarului orașului Nădlac – Ciceac Vasile  în vederea 

negocierii și semnării licenței de explorare pentru perimetrul menționat la art.1. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 
Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Unatinszki Andrei Ioan                                  Secretar 

  Gros Alexandru 
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