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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
JUDEȚUL ARAD

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.27
din 23.02.2010

privind acordul Consiliului local Nădlac privind transferul drepturilor si obligatiilor
rezultând dintr-un contract

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
23.02.2010,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.2078/2010
- Referatul secretarului orasului Nădlac, nr.2148/2010
- Solicitarea S.C. RINGL TRANS S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub

nr.1907/12.02.2010
- Adresa S.C. MARBACH - ROMÂNIA S.R.L., înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub

nr.2051/17.02.2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.99/18.06.2007 privind vânzarea prin licitaţie

publică a terenului în suprafaţă totală de 28.029 mp
- Contractul de vânzare cumpărare, încheiere de autentificare nr.371/05.06.2008
- Procesul verbal, înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub nr.1788/09.02.2010
- Extras CF nr.301812 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9891 Nădlac),

parcela nr. cad 693
- 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;
În temeiul art.art36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.45 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Emite acordul  cu privire la transferul drepturilor (inclusiv al dreptului de proprietate
asupra imobilului inscris in CF nr.301812 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9891
Nădlac),sub nr. cad 693, compus din teren arabil intravilan in Calea Aradului nr. 10/a in suprafata
de 17.996 mp) si obligatiilor asumate de către S.C. RINGL-TRANS S.R.L., cu sediul în orasul
Nădlac, str.I.L.Caragiale nr.74, judetul Arad, nr.de înmatriculare la ORC Arad J02/830/12.05.2008,
CUI RO23859018, prin contractul de vânzare cumpărare, înch.aut.371/2008, catre S.C. MARBACH
– ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în orasul Nădlac, str. Independentei nr.36, nr.de înmatriculare la
ORC Arad J02/102/24.02.1990, CUI RO11508269.

Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a art.1 se ridică “înterdictia de înstrăinare până la
data realizării investitiei pe o perioadă de 5 ani începând din 05.06.2008”, sarcina notată în CF
nr.301812 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9891 Nădlac), parcela nr.cad 693,
sub  B +2 si se autorizeaza radierea acestei interdictii din Cartea Funciara.

Art.3.Transferul, conform art.1,  se va efectua în următoarele conditii :
 pretul transferului, inclusiv al transferului dreptului de proprietate asupra imobilului sus-

mentionat - 18.895,80 Euro
 semnarea actului de transfer la notarul public se va efectua în termenul maxim de 30 de

zile de la emiterea prezentei hotărâri
 termen depunere PUZ - 12 luni de la data semnării actului de transfer conform art. 1
 termen depunere documentatie pentru emiterea autorizatiei de construire – 3 luni de la

data aprobarii PUZ
 durata de începere a lucrărilor - maxim 2 luni de la data emiterii autorizatiei de construire si

numai in cazul in care conditiile meteorologice o permit; in caz contrar, termenul se va
prelungi corespunzator

 durata de finalizare a investitiei – în termenele stabilite prin autorizatia de construire ( nu
poate fi mai mare de 24 luni de la eliberarea acesteia )
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 răspunderea pentru probleme de mediu legate de acest teren (posibile contaminări ale
solului si subsolului cauzate până la data semnarii actului de transfer conform art. 1 inclusiv
si costurile legale de decontaminări ale solului/subsolului) vor fi în sarcina orasului Nădlac

 după finalizarea si receptia investitiei, orasul Nădlac va prelua la solicitarea societatii
MARBACH-ROMANIA SRL suprafata de teren excedentară scopurilor constructive ale firmei
la pretul de 1,05 Euro/mp

 notarea, în sarcina  societatii Marbach-Romania S.R.L., a interdictiei de înstrăinare  sub
orice formă a terenului cu nr. cad 693, până la data realizării si receptionării investiţiei.

Art.4. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează primarul unităţii
administrativ- teritoriale Nădlac- CICEAC VASILE.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 S.C. RINGL TRANS S.R.L.
 S.C. MARBACH - ROMÂNIA S.R.L.
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia

Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi  Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SORIN IVAN ŞPROCH SECRETAR

ALEXANDRU GROS


