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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
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.93
din 31.07.2012

privind aprobarea actului adişional nr.2 la contractul de închiriere încheiat la data de
14.01.2004

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.07.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6709/2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.6611/2012
- adresa nr.CL002004/04.05.2012 a S.C. Vodafone Romania S.A., înregistrată

la primăria oraşului Nădlac sub nr. 4851/09.05.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.114 din 28.11.2003, privind aprobarea

închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp din parcela
nr. top. 12278/1/1/1/1/2 în suprafaţă totală de 513 mp, situat în oraşul
Nădlac, la intersecţia străzilor L. Boor – Abatorului, evidenţiat în CF nr. 9340

- Prevederile art. 1 şi art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 235 din
28.12.2011 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de
3011 mp, parcela nr. cad. 303129, evidenţiată în CF nr. 303129 Nădlac,
precum şi vânzarea cu drept de preemţiune a unei parcele

- Extras CF nr. 304008 Nădlac
- Plan de amplasare şi delimitare a imobilului situat în Nădlac, str. Abatorului

nr. 2-4
- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi (5), lit. „b”, şi art. 123 (1) 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 actul adiţional nr.2 la contractul de închiriere încheiat la data de
14.01.2004, care se va încheia între Oraşul Nădlac şi S.C. Vodafone Romania S.A.,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. În vederea semnării actului adişional nr. 2 menţionat în cuprinsul art.1 se
desemnează:

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului oraşului Nădlac
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- S.C. Vodafone Romania S.A.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru


