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HOTĂRÂREA  NR. 149
Din 30.09.2004                                                                   

privind stabilirea preţului de vânzare a terenului în suprafaţă totală de 4.350 mp, 
înscris în CF nr. 9559, nr.top.12543/3, 12543/6, 12544-12546/1 

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

30.09.2004, 
Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.8257/2004 
- Referatul compartimentului urbanism nr.8932/2004 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.112/28.08.2001 privind trecerea în 

proprietatea privată a oraşului Nădlac a suprafeţei de 4350 mp, cu nr. top. 
12543/3, 12543/6, 12544-12546/1 şi a suprafeţei de 25.837 mp cu nr. top. 
12543, 12543/6, 12544-12546/2, conform schiţei anexate, terenuri situate în 
intravilanul localităţii Nădlac şi care nu au făcut obiectul Legii nr.18/1991, 
republicată 

- Hotărârea Consiliului local nr.129/16.10.2001 privind vânzarea terenului înscris 
în CF nr.2688- Nădlac, cu nr. topo. 12543/3,12543/6,12544-12546/1 în 
suprafaţă totală de 4350 mp 

- Expertiza tehnică de evaluare nr.6220/2004 întocmită de S.C. „Procont” S.R.L. 
- Extras CF nr.9559 
- prevederile art. 38(2), lit.”f” din Legea 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, administraţie publică locală 
- votul a 10 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 stabileşte preţul de vânzare al terenului în suprafaţă totală 4.350 mp, 
înscris în CF nr.9559, nr.top.12543/3, 12543/6, 12544-12546/1 la 2,10 Euro/mp. Preţul 
total al terenului de 9135 Euro va fi achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 

Art.  2.  Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului menţionat 
la art.1 se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile. 

Art.  3.   Efectuarea tranzacţiei se va materializa până la data de 15.12.2004. 
Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

• primarului oraşului Nădlac 
• S.C. „ Kovacs & Hegyes ” S.R.L. 
• Prefecturii judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

       ŞPROCH SORIN IVAN          Secretar 
                        ALEXANDRU GROS 

               
 
C.A./C.A. 
Hot. preţ Kovacs- Hegyeş 
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