
  

  

  
 

     

  

 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.45 

        din 30.03.2021  
privind constatarea îndeplinirii condițiilor de suspendare a plății chiriei rezultate 

din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul Nădlac şi 

I.I. Demian-Noaghi Livia 
 

 

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

30.03.2021, 

Având în vedere : 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de 

aprobare înregistrat cu nr. 1.752  din 10.03.2021 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din 

cadrul primăriei nr.1.751 din 10.03.2021 

- adresa nr.1.444/02.03.2021 a dnei Demian-Noaghi Livia, 
reprezentanta legală a I.I. Demian-Noaghi Livia 

- prevederile contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018 încheiat 

între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia 

- prevederile art. 1(1) ale art. 6(3) din Ordinul nr. 6.426 din 13 
februarie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul 

Nădlac, judeţul Arad 

- prevederile art.1 (1),(2) din Hotărârea Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență al Județului Arad nr. 76/20.11.2020 privind 

măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a CJSU Arad din 

data de 20.11.2020  
- prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență al Județului Arad nr.28/26.02.2021 privind măsurile 

adoptate în cadrul ședinței extraordinare a CJSU Arad din data de 

26.02.2021  
- prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență al Județului Arad nr.32/05.03.2021 privind măsurile 

adoptate în cadrul ședinței extraordinare a CJSU Arad din data de 
05.03.2021  

- prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență al Județului Arad nr.34/09.03.2021 privind măsurile 

adoptate în cadrul ședinței extraordinare a CJSU Arad din data de 
09.03.2021  

- Hotărârea Guvernului nr.35 din 10 februarie 2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
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pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

- prevederile art.1351 și ale art. 1634 (3)(4)(5) din Codul Civil (Legea 
nr. 287/2009), republicat, actualizat  

- prevederile art. 129 alin.(1)(2), lit.c) și alin.(6) lit.b) din  Ordonanța 

de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 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 
- avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție social, protecție 

copii, tineret și sport 
         În temeiul art. 139(3) lit.g din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. (1) Se constată îndeplinirea condițiilor de suspendare a plății chiriei 

rezultate din contractul de închiriere nr.4965/06.07.2018, încheiat între Oraşul 
Nădlac şi Demian-Noaghi Livia I.I., cu sediul în oraşul Nădlac, str. V. Goldiș, nr. 118, 

judeţul Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. F2/646/30.05.2018, având CUI 

39422736, pe perioada 14.02.2021-12.03.2021, pe considerentul că activitatea cu 
publicul a operatorului economic, atât în interiorul clădirilor, cât și în spații publice 

închise, dispuse în exteriorul clădirilor, de tipul teraselor, care au un acoperiș, plafon 

sau tavan și cel puțin două închideri laterale, indiferent de natura materialului din 

care sunt confecționate sau de caracterul temporar sau permanent, sunt interzise, 
urmând a se încheia actul adițional  de suspendare a chiriei la contractul de 

închiriere. 

 (2) În situația îndeplinirii pe viitor a condițiilor prevăzute în cuprinsul alin.1, 
compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei va notifica 

primarului orașului Nădlac îndeplinirea acestora în termen de maximum 3 zile de la 

apariția acestora, suspendarea chiriei rezultate din contractul de închiriere 
nr.4965/06.07.2018 operând de drept pe această perioadă, urmând a se încheia un 

act adițional de suspendare a chiriei la contractul de închiriere. 

Art.2. În vederea semnării actului adițional la contractul de închiriere 

nr.4965/06.07.2018, menționat la art.1, se desemnează IOAN-RADU MĂRGINEAN  – 
primarul orașului Nădlac. 

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

Nădlac prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 
- Demian-Noaghi Livia I.I., cu sediul în oraşul Nădlac, str. V. Goldiș, 

nr. 118, judeţul Arad 

- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios 
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