
  

  

  
 
      
                                                                                                                  

       

HOTĂRÂREA nr.134 
din 22.12.2020 

privind modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare 

  

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

22.12.2020, 

Având în vedere: 
- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare    

înregistrat sub nr. 6710/10.12.2020 

        - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei  

nr. 6709/10.12.2020 
   -  Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.6 din 08.01.2020  privind 

modificarea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare 

   -  Contractul de închiriere nr.383 încheiat la data de 27.01.2020 între Parohia 
Evanghelică- Lutherană din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 

Nădlac 

  -   Contractul de închiriere nr. 384 încheiat la data de 27.01.2020 între Parohia 
Ortodoxă din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac 

  -   Contractul de închiriere nr. 386 încheiat la data de 27.01.2020 între Parohia 

Romano Catolică din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac 

   -  Contractul de închiriere  nr. 385 încheiat la data de 27.01.2020 între Parohia 
Română Unită cu Roma Greco-Catolică din Nădlac şi Liceul Teoretic Jozef 

Gregor Tajovsky Nădlac 

-  prevederile art.129(1), (2), lit.d, alin. (7), lit.a din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

   -   avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare, agricultură, 

juridică și de disciplină 
   -  avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecție 

mediu si turism, administrație publică locală 

   -   avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
În temeiul art.139(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se modifică comisia de negociere a nivelului chiriilor având ca obiect 
localurile școlare, care va avea următoarea componență:  

- Dl Ioan-Radu Mărginean - primarul orașului Nădlac 

- Dl Patean Tiberiu- consilier local  
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- Dl Bocea Alexandru-Marian- consilier local  

- Dl Albu Cosmin-Cristian - consilier local  

- Dl Abraham Milan-Iaroslav - consilier local  
Art.2. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului local Nădlac nr. 6 din 08.01.2020. 

        Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac 

prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 
- secretar comisie negociere 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios   
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