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HOTĂRÂREA Nr. 50
din 31.03.2009
privind aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate
în baza Hotărârii Consiliului Local nr.56/30.03.2004
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2009,
Având în vedere:
 referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Nădlac nr.5343/19.03.2009
 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.5340/19.03.2009
 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
 Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.88/09.08.2005 modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004
 Prevederile art.36 (2), lit.c, (5), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, 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 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă prelungirea, la cererea chiriaşilor, a contractelor de închiriere,
încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr.56/30.03.2004, pentru un termen de 1
an.
Art.2. Se aprobă modificarea chiriei anuale la 1 Euro/mp/an. Plata chiriei se face
în lei la cursul BNR din ziua plăţii.
Art.3. 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, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios .
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