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HOTĂRÂREA Nr. 26 
din 22.03.2005 

privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.105/16.07.2004 privind 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei cu nr. top. 243/1, evidenţiată în CF 

nr.9683, în suprafaţă de 2009 mp, situată în oraşul Nădlac 
 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.03.2005, 
 Având în vedere: 

- Referatul compartimentului Administrarea Patrimoniului local nr.1251/2005 
- Hotărârea Consiliului local nr.67/27.04.2004 privind trecerea în proprietatea privată a 

oraşului Nădlac a terenului în suprafaţă de 2009 mp 
- Hotărârea Consiliului local nr.105/16.07.2004 privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică a parcelei cu nr. top. 243/1, evidenţiată în CF nr.9683, în suprafaţă de 2009 mp, 
situată în oraşul Nădlac 

- Dispoziţia primarului oraşului Nădlac nr.618/16.08.2004 privind numirea comisiei şi 
aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică a parcelei cu nr. 
top. 243/1, evidenţiată în CF nr.9683, în suprafaţă de 2009 mp 

- Anunţul nr.7219/12.08.2004 privind organizarea licitaţiei de vânzare prin licitaţie 
publică, a terenului cu nr. top. 243/1, evidenţiat în CF nr.9683, în suprafaţă de 2009  
mp, pentru data de 24.08.2004, orele 15,30 

- Raportul comisiei de licitaţie nr.7491/24.08.2004 din care rezultă faptul că pentru 
licitaţia din data de 24.08.2004, orele 15,30, nu s-a depus nici o ofertă până în data de 
23.08.2004, orele 12,oo, astfel că se propune repetarea licitaţiei în aceleaşi condiţii 

- Anunţul nr.11043/30.11.2004 privind organizarea licitaţiei de vânzare prin licitaţie 
publică, a terenului cu nr. top. 243/1, evidenţiat în CF nr.9683, în suprafaţă de 2009  
mp, pentru data de 17.12.2004, orele 10,oo 

- Raportul comisiei de licitaţie nr.11688/17.12.2004 din care rezultă faptul că pentru 
licitaţia din data de 17.12.2004, orele 10,oo, nu s-a depus nici o ofertă până în data de 
16.12.2004, orele 12,oo, astfel că se propune repetarea licitaţiei în aceleaşi condiţii 

- Prevederile art.38(2), lit. „f” şi „h” şi art.125 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 14 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.215/2001privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.105/16.07.2004 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei cu nr. top. 243/1, evidenţiată în CF 
nr.9683, în suprafaţă de 2009 mp, situată în oraşul Nădlac, astfel: 
 „Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte la 1,20 Euro/mp, acesta va fi achitat în lei la 
cursul BNR din ziua plăţii.” 



Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Comisiei de vânzare a terenului 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
               PALIŞ GLIGOR                                                    Secretar 

                                                       ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
C.A../C.A. 
Hot. modif. pret 2009 mp 
5 exp. 


	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                                 
	A/4                                              
	 
	 
	HOTĂRÂREA Nr. 26 
	      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
	               PALIŞ GLIGOR                                                    Secretar 


