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HOTĂRÂREA  Nr. 184      
din 14.12.2004                                                                                

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unor bunuri care nu mai sunt  
necesare instituţiei 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2004, 
Având în vedere: 

- referatul comisiei de evaluare nr. 10860/24.11.2004  
- dispoziţia primarului oraşului Nădlac nr. 729/20.10.2004 privind numirea comisiei de 

evaluare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau/şi a pieselor rezultate în urma 
dezmembrării acestora, aflate în proprietatea Primăriei oraşului Nădlac 

- prevederile art. 1.2 din Anexa nr. 2- Regulament privind valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune aparţinând instituţiilor publice din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 966/1998 

- prevederile art. 38(2), lit.”f”, „h” şi art. 125 din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 

- votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 15 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. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri, aflate în 

proprietatea Primăriei oraşului Nădlac, care nu mai sunt necesare instituţiei: 
1.) şasiu tractor UTB 650, Seria 105320 
2.) autocamion Carpaţi SR 112- 2 bucăţi 
3.) autovidanjera Bucegi cu motor SAVIEM SR 113 
4.) căruţa platformă 
Art.2.  Preţul de pornire al licitaţiei este de : 

- pentru bunurile de la art. 1- pct. 1, 2, 3- 3.200 lei/kg 
- pentru bunurile de la art. 1, pct. 4- 7.000.000 lei/buc. 

Art.3.  Bunurile menţionate la art.1, pct.1, 2, 3, vor fi vândute dezmembrat, câştigătorul 
licitaţiei suportând cheltuielile de dezmembrare a bunurilor şi de transport. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
• primarului oraşului Nădlac, 
• comisiei de vânzare 
• Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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C.A./C.A. 
Hot. vanzare bunuri 
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