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HOTĂRÂREA Nr. 90 

din 30.09.2003 
privind împuternicirea persoanelor care vor participa la licitaţia publică care va avea 
loc la AVAB Bucureşti cu privire la achiziţionarea imobilului situat în oraşul Nădlac, 

str. G. Enescu, nr. 85, sediul fostei S.C. Agroindustriala Nădlac S.A. 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2003, 
 Având în vedere: 

- adresa Primăriei oraşului Nădlac nr. 2606/19.03.2003  
- adresa Prefecturii judeţului Arad nr. 3277/17.04.2003  
- adresa AVAB Bucureşti nr. 4891/16.04.2003  
- referatul secretarului oraşului Nădlac nr. 8255/23.09.2003 
- prevederile art. 38(2), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico- financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- votul a 17 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 17 consilieri 
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă achiziţionarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. 
Enescu, nr. 85, înscris în CF nr. 9386, nr.top.2478/1. 

Art.2. Se împuternicesc următoarele persoane: 
- prof. Ştefan Szuchanszki- primar 
- Şproch Sorin- consilier  
- Coşuleanu Mircea- consilier 
- av. Vodă Petru  

pentru participarea la licitaţia publică care va avea loc la AVAB Bucureşti cu privire 
la achiziţionarea imobilului situat în oraşul Nădlac, str. G. Enescu, nr. 85, sediul fostei 
S.C. Agroindustriala Nădlac S.A. 
 Art.3. În cazul adjudecării licitaţiei, pentru semnarea contractului de vânzare- 
cumpărare se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac prof. Ştefan Szuchanszki. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
        PALIŞ GLIGOR             SECRETAR 
       ALEXANDRU GROS 
Şt.S./C.A. 
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