CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4

HOTĂRÂREA Nr. 88
din 09.08.2005
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 56/30.03.2004
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.08.2005,
Având în vedere:
- Raportul compartimentului administrarea patrimoniului local nr. 4903/2005
- Prevederile art.38 (2), lit.f şi art. 125 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004 privind aprobarea renegocierii, la
cerere, a contractelor de închiriere referitoare la folosinţa unor terenuri proprietatea
Statului român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de deţinătorii de garaje,
proprietatea persoanelor fizice şi juridice, contracte care expiră pe parcursul anului 2004
- 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
- Votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa
Consiliului local un număr de 14 consilieri.
În temeiul art.46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.56/30.03.2004, astfel:
„ În condiţiile prezentei hotărâri, au dreptul de a închiria teren, numai proprietarii de apartamente,
numai în zona blocurilor unde locuieşte fiecare solicitant şi care prezintă actele de proprietate asupra
autoturismului, putându-se solicita un singur amplasament/garaj de apartament.”
Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea art.4, astfel:
„Art.4.1. Pentru terenurile disponibile, amplasamentele garajelor se vor stabili de către
compartimentul urbanism din cadrul primăriei, iar atribuirea lor se va face prin licitaţie publică,
pornindu-se de la preţul de închiriere stabilit conform art.5 din Hotărârea Consiliului Local
nr.56/30.03.2004.”
Art. 3. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.56/60.03.2004, astfel:
„Art.31.Terenurile destinate amplasării garajelor se pot folosi doar pentru această destinaţie,
în cazul schimbării acesteia, contractul de închiriere se reziliază de drept.”
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac.
- deţinătorilor de garaje, prin afişare la sediul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
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