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HOTĂRÂREA Nr. 76         
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privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Nădlac 
nr. 71/29.07.2003 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2003, 
Având în vedere: 

- Referatul Prefecturii judeţului Arad nr. 6910/12.08.2003 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.71 din data de 29.07.2003 privind parcelarea 

imobilului înscris în C.F. nr. 2201 Nădlac cu nr. top. 12303 în scopul vânzării unei parcele 
de 425 mp către S.A. Agrovictoria Nădlac 

- prevederile art. 125  alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 

de disciplină 
- votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local din data de 26.08.2003 un număr 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.  Hotărârea Consiliului local nr. 71/29.07.2003 se reformulează astfel: Hotărârea 
nr.71 din 29.07.2003 privind parcelarea imobilului înscris în C.F. nr.2201 Nădlac cu nr.top.12303 în 
scopul vânzării prin licitaţie publică a unei parcele de 425 mp. 

Art. 2. Se reformulează art. 3 din H.C.L. nr. 71/2003, astfel : 
 Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 425 mp, nr. top 

12303/2, C.F. Nr.2201 Nădlac. Preţul de pornire a licitaţiei pentru teren/mp se va stabili pe baza unui 
raport de evaluare întocmit de  expert (experţi) independent. 

Art. 3. Pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare se împuterniceşte primarul 
oraşului Nădlac, d-l prof. Ştefan Szuchanszki. 

Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
• primarului oraşului Nădlac, 
• Prefecturii judeţului Arad, Direcţia controlul legalităţii actelor şi contencios 

administrativ. 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

       IARDEK CORNEL        Secretar 
                  jurist ALEXANDRU GROS 
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