
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                               
A/4                                                                                                               

HOTĂRÂREA Nr. 148 
din 30.09.2004 

privind vânzarea prin licitaţie publică  a parcelelor cu nr. top. 3902/1/2, 3902/2/2, 
3692/1/1/2, 3693/1/2, 3693/2/2, 3693/3/2, 3694/4/2, evidenţiate în CF nr. 9688,  în 

suprafaţă totală de 5005 mp 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2004, 

Având în vedere : 
- Raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.8933/2004 
- raportul primarului oraşului Nădlac nr.8256/2004  
- procesul verbal privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii 

terenului în suprafaţă de 1464 mp, teren evidenţiat în CF nr.9688 
- raportul de expertiză tehnică privind evaluarea terenului întocmit de S.C. 

Procont S.R.L. Arad 
- raportul de expertiză tehnică privind evaluarea terenului întocmit de 

Societatea Experţilor Tehnici Arad S.A. 
- prevederile art.38(2), lit. „f”, „h” şi art.125(2) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală 
- Extras CF nr.9668 
- 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, administraţie publică locală 
- votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri 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, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică  a parcelelor cu nr.top.3902/1/2, 
3902/2/2, 3693/1/1/2, 3693/1/2, 3693/2/2, 3693/3/2, 3694/4/2, evidenţiate în CF 
nr.9688,  în suprafaţă totală de 5005 mp. 
 Art.2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,80 Euro/mp, cu plata în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii. 
 Art.3. Caietul de sarcini referitor la vânzarea prin licitaţie publică a terenului va fi 
stabilit prin dispoziţia primarului. 

Art.4. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului menţionat 
la art.1 se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile. 

Art.5. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local 
nr.53/30.03.2004 şi a Hotărârii Consiliului local nr.69/27.04.2004. 
 Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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