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HOTĂRÂREA Nr.34
din 20.03.2012

privind închirierea unui teren aflat în proprietatea privată a oraşului Nădlac

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.03.2012,
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2588/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.2570/2012
- solicitarea SC AMROMCO Energy SRL, CUI 16354101, cu sediul în Ploiești, B-dul

republicii nr.152 K, cu privire la închirierea unui teren, necesar unor instalații
tehnologice de suprafață pentru valorificarea zăcământului Nădlac, conform
memoriului tehnic, obligație ce decurge din Acordul de concesiune referitor la
perimetrul Nădlac, aprobat prin HG 223/1999 și Ordinul președintelui ANRM
nr.192/31.08.2011, înregistrată sub nr.15964/13.12.2011

- raport de evaluare a terenului evidențiat în CF nr.302573 Nădlac elaborat de către
S.C. GAL TIM SERVICE S.R.L. Timișoara, înregistrat la primăria orașului Nădlac
sub nr.2567/12.03.2012

- extras CF nr.303294 Nădlac
- extras CF nr.303573 Nădlac
- 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.36 alin. 2 lit.c, art.45 , art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Închirierea, către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în Ploiești,
B-dul Republicii nr.152 K, a terenului în suprafață de 7731 mp, din total suprafață de 31.700 mp,
proprietatea privată a oraşului Nădlac, evidenţiat în CF nr.303294 Nădlac, nr.cad 303294.

Art.2. Închirierea, către S.C. AMROMCO Energy S.R.L., CUI 16354101, cu sediul în Ploiești,
B-dul Republicii nr.152 K, a terenului în suprafață de 3874 mp, parcela nr. cad.302573, evidențiată
în CF nr.302573 Nădlac, proprietatea privată a orașului Nădlac.

Art.3. Închirierea suprafeței de 7731 mp se va  face conform planului de situație topografic
cu calculul suprafețelor de teren, anexat la prezenta hotărâre, durata închirierii stabilindu-se la 2
ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, nivelul acesteia stabilindu-se la 7 lei/mp/an.

Art.4. Închirierea terenului prevăzut la art.2 va opera pe durata menținerii calității de
operator și a executării operațiunilor petroliere impuse de Autoritatea Națională a Resurselor
Minerale, nivelul acesteia stabilindu-se la 7 lei/mp/an.

Art.5. Terenul va fi utilizat de către chiriaș doar pentru instalații tehnologice de suprafață
pentru valorificarea zăcământului Nădlac, în caz de modificare a destinației acestuia, contractele de
închiriere  vor fi reziliate.

Art.6. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac,
contractul de închiriere fiind stabilit prin dispoziția primarului.

Art.7. Pentru semnarea contractului de închiriere se desemnează CICEAC VASILE –
primarul orașului Nădlac.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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- S.C. AMROMCO Energy S.R.L.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ–

Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
CIOARSĂ ȘTEFAN TRAIAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


