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HOTĂRÂREA Nr. 64 
din 27.04.2004 

privind aprobarea vânzării parcelei cu nr. top. 13691/112/1, evidenţiată în CF nr. 9555, în 
suprafaţă de 300 mp, situată în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr. 44 către d-l Dincă Constantin 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară a Consiliului local din 
data de 27.04.2004, 
 Având în vedere: 

- Cererea d-lui Dincă Constantin nr.85/2004 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 

local Nădlac nr.490/2004 
- Contractul de concesiune încheiat între Primăria oraşului Nădlac şi d-l Roşca Nicolae la 

data de 01.11.1993 privind concesionarea terenului situat în oraşul Nădlac, str. 
Dorobanţi, nr.44, înscris în CF nr.9555, nr.top.13691/112/1, în suprafaţă de 300 mp 

- Contractul de vânzare- cumpărare încheiat între d-l Roşca Nicolae şi d-l Mate Mihai, 
având ca obiect al vânzării imobilul- construcţie fără teren, situat în oraşul Nădlac, str. 
Dorobanţi, nr.44, înscris în CF nr.9555, nr.top.13691/112/1 

- Contractul de vânzare- cumpărare încheiat între d-na Mate Ana şi d-l Dincă Constantin, 
având ca obiect al vânzării imobilul- construcţie fără teren, situat în oraşul Nădlac, str. 
Dorobanţi, nr.44, înscris în CF nr.9555, nr.top.13691/112/1 

- Extras CF nr.9555 
- Expertiza tehnică de evaluare nr.6808/17.10.2002 întocmită de S.C. PROCONT S.R.L. 
- Prevederile art.38(2), lit. „f” şi „h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică 

şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu 

şi turism, administraţia publică locală 
- Votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 16 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă vânzarea  parcelei cu nr. top. 13691/112/1, evidenţiată în CF nr.9555, 

în suprafaţă de 300 mp, situată în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr.44, către d-l Dincă 
Constantin, domiciliat în oraşul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.183. 
 Art. 2. Preţul terenului se stabileşte la 1,54 Euro/mp, acesta va fi achitat în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii.  

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- d-lui Dincă Constantin 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
          COŞULEANU MIRCEA                                              Secretar 

                                                      GROS ALEXANDRU 
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