CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4

HOTĂRÂREA Nr. 37
din 15.04.2003
privind acordul pentru lucrările ce se vor executa la spaţiul închiriat, aflat în
administrarea Consiliului Local al Oraşului Nădlac, situat în str. George
Coşbuc nr. 56 bl. C sc. B ap. 18
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
15.04.2003, având în vedere:
1. Cererea domnului Moruzi Mihai înregistrată sub nr. 2621 din 19.03.2003
2. Raportul Compartimentului de Urbanism
3. Prevederile art. 38 al.1 lit.f din Legea 215/2001
4. Contractul de închiriere nr. 8084 din 03.12.2002
5. Prevederile Legii 50/1991 modificată prin Legea 453/2001 privind
autorizarea lucrărilor de construcţii
6. Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, administraţie publică locală;
7. Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină;
8. Votul a 16 consilieri, din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi
la şedinţa Consiliului Local un nr. de 16 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă executarea lucrărilor de:
• recompartimentare,
• lucrărilor de finisaj, respectiv placare pereţi cu faianţă albă, pardoseli
din gresie glazurată, zugrăveli şi vopsitorii,
• reparaţii de instalaţii sanitare şi electrice
• modificarea instalaţiei de încălzire în vederea contorizării individuale
Art. 2. După obţinerea autorizaţiei de construire, contractarea lucrărilor de
construcţii care intră în categoria investiţii, respectiv lucrările de recompartimentare şi
lucrările de finisaj , se va face pe bază de licitaţie.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac,
- Chiriaşului - Cabinetul Medical Individual Stomatologic dr. Moruzi Mihai
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi
contencios administrativ.
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