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HOTĂRÂREA nr.130 

din 21.09.2021 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere 

nr.9360/18.10.2016  

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de  
21.09.2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 5646 din 07.09.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 5645 din 07.09.2021 
- cererea d-nei SZUCHANSZKI CORINA-MARIA, înregistrată la primăria orașului 

Nădlac sub nr. 4723/20.07.2021, privind solicitarea de prelungire a contractului 

de închiriere nr. 9360/18.10.2016 

- adresa Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației nr. 153007 
din 13.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 

26607/02.12.2019, iar la primăria orașului Nădlac sub nr.619/06.02.2020 

- Hotărârea Consiliului local nr. 116 din 27.09.2016 privind aprobarea listei de 
prioritate pentru acordarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și a 

listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul 

Nădlac, construite prin Agenţia Naţională Pentru Locuinţe, s-a aprobat 
repartizarea locuinței situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, d-nei 

SZUCHANSZKI CORINA-MARIA 

- prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe – republicată, actualizată 
-     Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea  

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, actualizată 
- 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 conformitate cu prevederile art.129, alin. 1, alin. 2 și alin. 7, lit. q), coroborat 

cu  art. 139(3), lit.g), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

actualizată, 
HOTĂRĂŞTE : 

 

   Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 9360/18.10.2016, 
încheiat între Orașul Nădlac și d-na SZUCHANSZKI CORINA-MARIA, având ca obiect al  
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contractului  imobilul situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.54, parter, ap.1, jud. 

Arad, pentru o perioadă de 5(cinci) ani, începând din data de 18.10.2021 până în data 
de 17.10.2026, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.2. Pentru semnarea actului adițional menţionat la art. 1, se împuternicesc 

următoarele persoane: 

                   -    IOAN-RADU MĂRGINEAN – primarul oraşului Nădlac 
-  ALEXANDRU GROS – secretarul general al oraşului Nădlac 

   Art.3. Persoanele împuternicite conform art. 2 vor putea exercita mandatul şi distinct, 

independent câte unul.  
  Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, prin  

compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 

-  d-na SZUCHANSZKI CORINA-MARIA 
              - Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios                             
 

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

              LADISLAU VAȘ                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
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                                                        Anexa la H.C.L. nr.130 din 21.09.2021 

 

 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL nr. 5 
LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 9360/18.10.2016 

Încheiat între: 

     Oraş Nădlac, cu sediul în oraşul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, judeţul Arad, 

având Cod de Înregistrare Fiscală 3518822, reprezentat prin dl Ioan-Radu Mărginean, 

primarul oraşului Nădlac, în calitate de locator,  

    și 

     D-na Szuchanszki Corina-Maria, cu domiciliul în oraș Nădlac, str. Mihail 

Eminescu nr.18, Jud. Arad, legitimată cu C.I. seria AR nr. 760749 eliberată la data de 

14.03.2016 de SPCLEP Nădlac, CNP 2920929020086, în calitate de locatar, 

În baza prevederilor: 

 

-  Art. 3 (2) al contractului de închiriere nr. 9360/18.10.2016 
-  Art. 129 alin. (1),(2) și alin. (7) lit. q), din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, actualizată,    

-  Hotărârii Consiliului Local nr.130/21.09.2021 privind aprobarea prelungirii duratei 
contractului de închiriere nr.9360/18.10.2016 

      

Se prelungește termenul de închiriere al contractului nr. 9360/18.10.2016, începând 

din data de 18.10.2021, până în data de 17.10.2026. 

Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două ) exemplare, câte un exemplar pentru 

fiecare parte contractantă.  

                Locator                           

          ORAŞ NĂDLAC                                               Locatar 

                PRIMAR                                                                        

     IOAN-RADU MĂRGINEAN                               SZUCHANSZKI CORINA-MARIA                              
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