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HOTĂRÂREA nr. 2 
din 31.01.2003  

privind aprobarea achiziţionării imobilului situat în oraşul Nădlac nr. 789 (str. 1 
Decembrie nr. 53) înscris în CF nr. 9329 cu nr. topo. 2423-2424 

 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2003
 Având în vedere: 
 -Nota de fundamentare nr. 7998/2002 a Compartimentului contabilitate. 
 -Oferta nr. 7815/2002 a numitului Hlistei Vasile. 
 -Extras de carte funciară nr. 9329 Nădlac. 
 -Expertiza tehnică de evaluare a imobilului din Nădlac str. 1 decembrie nr.53. 
 -Procesul verbal nr. 8424/2002 de negociere a preţului de achiziţie. 
 -Prevederile art. 9 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare. 
  Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-
financiare,agricultură, juridică şi de disciplină. 
 Votul a 13 consilieri din totalul de 17 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 16 consilieri. 
 În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1.Se aprobă achiziţionarea imobilului situat în oraşul Nădlac nr. 789 (str. 1 
Decembrie nr. 53) înscris în CF nr. 9329 cu nr. topo. 2423-2424 la preţul de 25.000  Euro, cu 
plata în lei la cursul de schimb leu-euro stabilit de BNR în  ziua plăţii. 
 Art.2.Se împuterniceşte Ştefan Szuchanszki, primarul oraşului Nădlac, să semneze 
contractul de vânzare –cumpărare a imobilului menţionat la articolul 1. 
 Art.3.Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac şi 
se va depune la Judecătoria Arad,Biroul Carte Funciară în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară a oraşului Nădlac. 
 Art.4.Destinaţia imobilului va fi stabilită de consiliul local printr-o altă hotărâre. 
 Art.5.Prezenta hotărâre se comunică : 
 -Primarului oraşului Nădlac. 
 -Judecătoriei Arad,Biroul Carte Funciară. 
 -Prefecturii judeţului Arad,Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi 
contencios administrativ. 
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