
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC     
A/4               

HOTĂRÂREA Nr. 106 
din 20.09.2005 

privind parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în CF nr. 9559 Nădlac, nr. top. 
12543/3.12543/6.12544-12546/2, în suprafaţă de 25837 mp şi vânzarea prin licitaţie 

publică a parcelelor rezultate 
  
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

20.09.2005, 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.7605/2005 
- schiţa de parcelare a terenului  
- prevederile art.38(2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.19(3) din Ordonanţa guvernului nr.43/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- extras CF nr.9559 Nădlac 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină; 
- votul pentru 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, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.9559 
Nădlac, parcela cu nr. top.12543/3.12543/6.12544-12546/2, în suprafaţă de 25837 mp, 
în scopul delimitării a 6 parcele. 
       Art.2. După parcelarea topograficului de mai sus vor rezulta următoarele parcele cu 
suprafeţele aferente, conform schiţei de parcelare, anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre: 

1. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/1, în suprafaţă de 4654 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

2. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/2, în suprafaţă de 5670 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

3. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/3, în suprafaţă de  949 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

4. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/4, în suprafaţă de 7050 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

5. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/5, în suprafaţă de 4069 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

6. nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2/6, în suprafaţă de 3445 mp, 
proprietar Oraş Nădlac 

Art.3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a parcelelor cu nr. top. 
12543/3.12543/6.12544-12546/2/1- 4654 mp, 12543/3.12543/6.12544-12546/2/2- 
5670 mp, 12543/3.12543/6.12544-12546/2/4- 7050 mp, 12543/3.12543/6.12544-
12546/2/5- 4069 mp, 12543/3.12543/6.12544-12546/2/6- 3445 mp, evidenţiate în C.F. 
nr.9559- Nădlac. 
 Art.4. Preţul de pornire a licitaţiei publice pentru terenul menţionat la art.3 este de 
4 Euro/mp, fiind achitat în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 
 Art.5. Se aprobă caietul de sarcini referitor la vânzarea prin licitaţie publică a 
terenului menţionat la art.3, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului menţionat la 
art.3 se împuternicesc următoarele persoane: 

- primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile 



- secretarul oraşului Nădlac, d-l Gros Alexandru 
Art.7. Persoanele împuternicite la art.6 vor putea exercita mandatul şi distinct, 

independent câte unul. 
Art.8. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac 

şi se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară a oraşului Nădlac. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Compartimentului administrarea patrimoniului local 
• Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
           BOCEA ANA                                          Secretar 
            ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
Hot parcelare teren 25837 mp 
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