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HOTĂRÂREA nr.61
din 03.05.2012

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.
1942/02.03.2006

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
03.05.2012,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4213/23.04.2012
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.4137/20.04.2012
- Contractul de inchiriere nr. 1942/02.03.2006 încheiat între Oraşul Nădlac

si S.C. ULTRA CLINICA S.R.L.
- Adresa nr. 28/02.03.2012 a S.C. ULTRA CLINICA S.R.L., înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr. 2331/05.03.2012
- 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 termenului contractului de închiriere nr.
1942/02.03.2006, încheiat între Oraşul Nădlac şi S.C. ULTRA CLINICA S.R.L.,
începând cu data de 04.06.2012,  până la data înfiinţării Centrului de permanenţă,
dar nu mai mult de 1 an, respectiv 03.06.2013.
Art.2. Se aprobă actul adiţional nr.3 la contractul de inchiriere nr.
1942/02.03.2006 care se va încheia între Oraşul Nădlac şi S.C. ULTRA CLINICA
S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. In vederea semnarii actului adiţional menţionat in cuprinsul art. 2, se
desemnează următoarele persoane:

- VASILE CICEAC- primar
- ALEXANDRU GROS- secretar

care vor putea exercita mandatul şi distinct, independent, câte unul.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului oraşului Nădlac
- S.C. ULTRA CLINICA S.R.L.
- 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
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru




