
  

  

  
 

     

                                                                                                     Proiect:                                                                                                                  

                                                                  Avizat secretar general UAT Nădlac 
 

 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 
        din __.04.2021  

privind compensarea cu chiria a contravalorii lucrărilor de 

reparații la imobilul închiriat de către I.I. Demian-Noaghi 
Livia, conform contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018 

 

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

__.04.2021, 

Având în vedere : 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de 

aprobare înregistrat cu nr.2.506 din 07.04.2021 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din 

cadrul primăriei nr. 2.468 din 06.04.2021  

- adresa dnei Demian-Noaghi Livia, reprezentanta legală a I.I. 
Demian-Noaghi Livia, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.2.228 din 26.03.2021  

- prevederile contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018 încheiat 
între Oraşul Nădlac şi I.I. Demian-Noaghi Livia 

- prevederile art.2 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 

51/31.03.2020 privind aprobarea suspendării plății chiriei rezultate 

din contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018 încheiat cu        
I.I. Demian-Noaghi Livia și emiterea unui acord în vederea 

executării unor lucrări de întreținere 

- prevederile art. 129 alin.(1)(2), lit.c) din  Ordonanța de Urgență nr. 
57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- avizul……………….al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- avizul………………al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

         În temeiul art. 139(3) lit.g din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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HOTĂRĂŞTE : 

 

         Art.1. Se aprobă compensarea chiriei datorate de către I.I. Demian-Noaghi 

Livia, cu  suma de 34.343,58 lei, reprezentând contravaloarea  lucrărilor de 

întreținere la elementele de construcții și la instalații, devenite necesare ca urmare 

a uzurii normale a acestora, lucrări care cad în sarcina proprietarului, efectuate la 

imobilul care face obiectul contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018. 

         Art.2. 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. 

 
Iniţiator, 

Primar 



  

  

  
Nr. 2506 din 07.04.2021 

REFERAT DE APROBARE 

      la proiectul de hotărâre privind compensația chiriei aferente  

     contractului de închiriere nr. 4965/06.07.2018 

 
            În exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 129 alin.(1)(2), lit.c) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, actualizată, Consiliul Local hotărăște cu privire la   administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, în condiţiile legii. 
           Prin  Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 98 din 14.06.2018 s-a aprobat închirierea prin 
licitație publică a  imobilului (construcție și teren), situate în intravilanul orașului Nădlac, nr. cad. 306222-
C1, C2, C3, C4 și cota de 561/84316 din parcela nr. cad. 306222 din CF nr. 306222 Nădlac, în urma licitației 
încheindu-se contractul de închiriere nr. 4965/06.07.2018, având ca titular al contractului I.I. Demian-
Noaghi Livia , cu sediul profesional în orașul Nădlac, str. V. Goldiș nr. 118, jud. Arad, reprezentată prin dna 
Demian-Noaghi Livia . 
          Dna Demian-Noaghi Livia, reprezentanta legală a I.I. Demian-Noaghi Livia, cu sediul profesional în 
orașul Nădlac, str. V. Goldiș nr. 118, jud. Arad, solicită, prin adresa nr.2228/26.03.2021, compensația cu 
chiria a cheltuielilor efectuate în urma executării unor lucrări de întreținere la elementele de construcții și 
la instalații ale imobilului închiriat conform contractului nr. 4965/06.07.2018, devenite necesare ca 
urmare a uzurii normale a acestora . 
          În cap. VI ”Obligațiile părților” art. 6 ”Locatorul” lit. e din contractul de închiriere nr. 
4965/06.07.2018, este prevăzut ca locatorul să execute pe cheltuiala sa lucrările de întreținere la 
elementele de construcții și la instalații devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toată 
durata contractului.  
         Prin art.2 al  Hotărârii Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 51/31.03.2020 s-a emis un acord în 
vederea executării  lucrărilor întreținere la elementele de construcții și la instalații, devenite necesare ca 
urmare a uzurii normale a acestora. 
         Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei, prin referatul nr. 
2468/06.04.2021, a propus compensația cu chiria a cheltuielilor efectuate în urma executării lucrărilor de 
întreținere la elementele de construcții și la instalațiile imobilului. 
        Din devizele de lucrări nr. 57/29.07.2020, 58/30.07.2020, 59/31.07.2020 și 12/06.07.2020 și din 

facturile nr. 8337/20.07.2018, 398/21.07.2018, 8497/24.07.2018, 752/24.07.2018, 8693/29.07.2018, 

3324/13.11.2018, 1219/21.11.2018, 1220/21.11.2018,  1221/21.11.2018, SV 007/29.06.2020 și 

40503/30.06.2020  rezultă faptul că la imobilul situat în orașul Nădlac, Parcul ”Pădurice”, jud. Arad, s-au 

efectuat lucrări în valoare de 34.343,58 lei. 

  
        Având în vedere cele prezentate, 
          

PROPUN: 
 

 Consiliului Local Nădlac, să adopte  o hotărâre pentru  aprobarea compensării cu chiria datorată 

de către  I.I. Demian-Noaghi Livia, rezultată din contractul de închiriere nr. 4965 din 06.07.2018,  cu 

contravaloarea lucrărilor de întreținere la elementele de construcții și la instalațiile imobilului, în 

cuantum de 34.343,58 lei. 

Primar UAT Nădlac 
IOAN-RADU MĂRGINEAN      

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

____________________________________________________________ 
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                                                                      ROMÂNIA  

                                               JUDEŢUL  ARAD 

O R A Ş  N Ă D L A C  

    315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300 
           e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro 

                                       Cod. Fiscal    35.18.822 

                                                                
Nr. 2.468 din 06.04.2021  

   

      Către, 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

         Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei 

oraşului Nădlac, 

       Având în vedere : 

- cererea dnei Demian-Noaghi Livia, reprezentanta legală a I.I. Demian-

Noaghi Livia, cu sediul profesional în orașul Nădlac, str. V. Goldiș nr. 118, 
jud. Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 2228/26.03.2021, 

prin care solicită aprobarea compensației cu chiria a cheltuielilor efectuate 

în urma executării unor lucrări de întreținere la elementele de construcții și 
la instalații ale imobilului închiriat conform contractului nr. 

4965/06.07.2018, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora 

- contractul de închiriere nr. 4965 din 06.07.2018 încheiat  între Oraşul 
Nădlac şi Demian-Noaghi Livia I.I., având ca obiect  al contractului 

închirierea  imobilului (construcție și teren) nr. cad. 306222-C1, C2, C3, C4 

și cota de 561/84316 din parcela nr. cad. 306222, CF nr. 306222 Nădlac; 

- neutilizarea spațiului comercial situat în orașul Nădlac, Parcul ”Pădurice”, 
jud. Arad, pe perioade îndelungate de timp, a determinat degradarea 

acestuia, ceea ce a impus efectuarea unor lucrări de întreținere la 

elementele de construcții, instalații și accesoriile aferente; 
- procesul verbal de predare-primire a imobilului (construcție și teren), nr. 

4966/06.07.2018, încheiat între Orașul Nădlac și I.I. Demian-Noaghi Livia, 

din care rezultă starea imobilului; 
- facturile nr. 8337/20.07.2018, 398/21.07.2018, 8497/24.07.2018, 

752/24.07.2018, 8693/29.07.2018, 3324/13.11.2018, 1219/21.11.2018, 

1220/21.11.2018,  1221/21.11.2018, SV 007/29.06.2020 și 40503 din 

30.06.2020, conform cărora s-au achiziționat materiale necesare lucrărilor 
de întreținere la elementele de construcții și la instalațiile spațiului comercial 

situat în orașul Nădlac, Parcul ”Pădurice”, jud. Arad, în cuantum de 

15.708,58 lei; 
- devizele de lucrări nr. 57/29.07.2020, 58/30.07.2020, 59/31.07.2020 și 

12/06.07.2020 din care rezultă faptul că la imobilul situat în orașul Nădlac, 

Parcul ”Pădurice”, jud. Arad, s-au efectuat lucrări în valoare de 18.635,00 
lei ; 

- art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 51/31.03.2020 privind aprobarea 

suspendării plății chiriei rezultate din contractul de închiriere nr. 

4965/06.07.2018 încheiat cu I.I. Demian-Noaghi Livia și emiterea unui 
acord în vederea executării unor lucrări de întreținere, 

 

PROPUN : 
 

     Compensației cu chiria a cheltuielilor efectuate în urma executării unor 

lucrări de întreținere la elementele de construcții și la instalațiile imobilului, 

devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, în cuantum de 
34.343,58 lei, lucrări care cad în sarcina proprietarului, conform cap. VI 

”Obligațiile părților” art. 6 ”Locatorul” lit. e din contractul de închiriere nr. 

4965/06.07.2018, încheiat între Orașul Nădlac și I.I. Demian-Noaghi Livia. 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  Întocmit, 
                                                                                                         Ilieş Ioana-Dorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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