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Nr.2588/12.03.2012

Subsemnatul VASILE CICEAC- primarul Oraşului Nădlac,
In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea de catre
Consiliul Local al Orasului Nădlac, a proiectului de hotarare cu urmatorul obiect:
aprobarea închirierii unui teren proprietatea privată a Orașului Nădlac.

În sustinerea caruia formulez urmatoarea :

EXPUNERE   DE   MOTIVE :
Avand in vedere :

- adresa S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L. nr.4320/09.12.2011, înregistrată la primăria
orașului Nădlac sub nr.15964/13.12.2011, prin care se solicită închirierea unui teren
- necesitatea desfășurării activității specifice pentru executarea operațiunilor petroliere
conform prevederilor Legii petrolului nr.283/2004, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Normele metodologice de aplicare a acestora
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
prevederile art.36 (2), lit.”c” -Consiliul local are ca atribuţie principală:” administrează
domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului” şi prevederile art.123 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
- extras CF nr.303294 Nădlac, parcela nr.cad. 303294- domeniu privat al Orașului
Nădlac
- extras CF nr.302573 Nădlac, parcela nr.cad. 302573- domeniu privat al Orașului
Nădlac
- sustin ca este oportună si necesară a fi aprobată de catre Consiliul local Nădlac
adoptarea acestei hotărâri, făcând totodată precizarea faptului că parcelele de teren
care se propun sunt necesare pentru instalații tehnologice de suprafață pentru
valorificarea zăcământului Nădlac, fiind închiriate doar cu această destinație
- totodată, fac mențiunea că închirierea terenului se propune a se efectua pentru o
perioadă de 2 ani, deoarece după executarea lucrărilor specifice, conform planului de
situație, se va proceda la modificarea obiectului contractului de închiriere, respectiv
suprafața va fi necesar să fie diminuată
- raportul 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
- nivelul chiriei se propune a fi stabilit la 7 lei/mp/an, având în vedere prevederile Legii
nr.50/1991, art.17- limita minimă a concesiunii se stabilește prin hotărâre a consiliului
local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare a terenului,
în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.
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