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HOTĂRÂREA Nr. 126 
din 17.08.2004 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  parcelelor cu nr. top. 3241, 3242, 
evidenţiate în CF nr. 3244, în suprafaţă totală de 748 mp, situate în oraşul Nădlac 

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.08.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.7180/2004 
- Expertiza tehnică de evaluare întocmită de P.F. Surdu Romelia  
- Hotărârea Consiliului local nr.107/16.07.2004 privind trecerea în 

proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 748 mp, 
înscris în CF nr.3244, cu nr. top. 3241, 3242 

- Prevederile art.38(2), lit. „f” şi „h” şi art.125 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 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 13 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a parcelelor cu nr.top.3241, 
3242, în suprafaţă totală de 748 mp, evidenţiate în CF nr.3244, situate în oraşul 
Nădlac. 
 Art.2. Preţul de pornire al licitaţiei terenului se stabileşte la 2 Euro/mp, 
acesta va fi achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 
 Art.3. Caietul de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului 
menţionat la art.1 se va stabili prin dispoziţia primarului.  

Art.4. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare se împuterniceşte 
primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
         ŞTEFAN SZUCHANSZKI                                    Secretar 

                                                     ALEXANDRU GROS 
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