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HOTĂRÂREA nr. 121
din 18.08.2009
privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 5593 din
31.08.2005
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.08.2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10682/2009
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 10635/2009
- Adresa d-lui Sitaru Casian, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr.
10301/27.07.2009
- Contractul contractului de concesiune nr. 5593 din 31.08.2005, încheiat
între Consiliul local Nădlac şi Sitaru Casian,
- Prevederile art. 36 (2), lit. „c” , 5, lit. „a”, „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- 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 temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.5593 din
31.08.2005, încheiat între Oraşul Nădlac şi Sitaru Casian, domiciliat în Nădlac, str.
Victoriei nr. 51, CNP 1410709024489, medic titular al Cabinetului Medical
Individual Medicină Generală Pediatrie Dr. Sitaru Casian, cu sediul social în Nădlac,
str. G. Coşbuc, nr. 62, în condiţiile art. 2 al HCL nr. 90/09.08.2005 şi art. 5 alin.
(3) lit. f. din H.G. nr. 884/2004, conform actului adiţional care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru semnarea actului adiţional menţionat în cuprinsul art. 1 se
desemnează:
- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar
care pot exercita acest mandat şi distinct, independent câte unul.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac.
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- D-lui Dr. Sitaru Casian, domiciliat în Nădlac, str. Victoriei nr. 51
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor
şi Contencios
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