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HOTĂRÂREA Nr. 160 

Din 26.10.2004 
privind aprobarea vânzării parcelelor cu nr. top. 13691/134/1/1/2/14, 

13691/134/1/1/2/20, evidenţiate în CF nr. 9300-Nădlac, în suprafaţă totală de 
3014 mp, situate în oraşul Nădlac 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului local al oraşului Nădlac nr.9801/2004 

- Referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.10031/2004 
- Raportul de evaluare a ofertelor nr.5129/31.08.2001 
- Procesul verbal de evaluare a ofertelor licitaţiei publice nr.5100/2001 
- Procesul verbal privind desfăşurarea evaluării candidaturilor nr.5127/2001 
- Prevederile art. 5(3), art.8(4) şi art.9, lit.”g” din contractul de concesiune 

nr.904/07.02.2004 
- Extras CF nr. 9300-Nădlac 
- Cererea A.F. Ianto nr.8250/2004 
- Prevederile art.38(2), lit. „f” şi „h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- 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 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de 12 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea către A.F. IANTO, persoană juridică înregistrată la 
Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Arad cu nr. F 02/401 din 19.07.1995, cu 
sediul în oraşul Nădlac, str. Dorobanţi, nr.40, judeţul Arad, reprezentată legal prin 
d-l Biriş Anton, a parcelelor cu nr. top. 13691/134/1/1/2/14, 
13691/134/1/1/2/20, în suprafaţă totală de 3014 mp, evidenţiate în CF nr.9300- 
Nădlac. 
 Art.2. Preţul de vânzare a  terenului menţionat la art.1 se stabileşte la 1,76 
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, d-l Ciceac Vasile. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei 
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
         ŞPROCH SORIN IVAN                                  Secretar 

                                               ALEXANDRU GROS 
 
C.A./C.A. 
Ph.vanzare AF IANTO 
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