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HOTĂRÂREA NR. 7 
din 23.01.2006 

privind modificarea şi completarea HCL 132/18.11.2005  
 
 Consiliul local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2006, 

Având în vedere : 
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.444/2006 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Nădlac nr.443/2006 
- 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 
- HCL 110/20.09.2005 privind aprobarea  vânzării cotei de 3/5 din construcţii din  
     imobilul situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.120 către d-l Muzsicaş       
     Alexandru 
- HCL nr.132/18.11.2006 privind modificarea şi completarea HCL 

nr.110/20.09.2005 privind aprobarea  vânzării cotei de 3/5 din construcţii din 
imobilul situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.120 către d-l Muzsicaş 
Alexandru 

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

- votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri. 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.132/18.11.2005, astfel: 
„Art.5.Pentru semnarea contractului de vânzare- cumpărare a imobilului  situat 

în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu, nr.120, se împuternicesc următoarele persoane: 
- primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile, identificat cu CI Seria AR, 

Nr.103233, CNP 1520125024481 
- secretarul oraşului Nădlac, d-l Gros Alexandru, identificat cu CI Seria AR 

Nr. 227751, CNP 1710207024484 
Art.6. Persoanele împuternicite la art.5 vor putea exercita mandatul şi distinct, 

independent câte unul.” 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului administrarea patrimoniului local 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, Serviciului juridic şi contencios 
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