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EXPUNERE DE MOTIVE:

VASILE CICEAC, primarul Oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei

- Hotărârea Consiliului Local nr.67/03.05.2007 privind aprobarea
preţului şi a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul
localităţii Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a
persoanelor fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform
legii;

- Hotărârea Consiliului Local nr.147/19.09.2007 privind modificarea
regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localităţii
Nădlac, aferente construcţiilor proprietatea privată a persoanelor
fizice titulare a dreptului de preempţiune, conform legii;

- Hotărârea Consiliului Local nr.188/18.12.2009 privind aprobarea
trecerii în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în
suprafaţă de 198 mp, din parcela nr.top.1844/1, evidenţiată în CF
nr.300244 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535
Nădlac)

- cererea S.C. GREEN O&T LINE S.R.L., prin care se solicită
cumpărarea cu drept de preemţiune a suprafeţei de 198 mp din
parcela nr. topo. 300244, evidenţiată în CF nr.300244 Nădlac
( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac )

- expertiza tehnică de evaluare a terenului elaborată de către S.C.
Procont S.R.L.

- adeverinţa emisă de către compartimentul administrarea
patrimoniului local, care face dovada utilizării efective a terenului
solicitat cu destinaţie de curţi – construcţii

- adeverinţa comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Nădlac, din care rezultă că terenul nu a
făcut obiectul legilor proprietăţii

- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe
din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale

- extras CF nr.300244 Nădlac

PROPUN:

Consiliului Local Nădlac aprobarea vânzării cu drept de preemţiune a
suprafeţei de 198 mp din parcela nr. topo. 300244, evidenţiată în CF nr.300244
Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3535 Nădlac ) către S.C. GREEN
O&T LINE S.R.L., cu sediul în oraşul Nădlac, str. Independenţei, nr.118, jud. Arad,
CUI: 17033827, număr unic de înregistrare în registrul comerţului:
J02/2126/13.12.2004, reprezentat legal de către d-l Pătean Tiberiu, domiciliat în



oraşul Nădlac, str. M. Viteazu, nr. 85, judeţul Arad, legitimat cu CI seria AR
nr.178153, CNP 1671008024483.

Se contată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului
Local nr. 67/03.05.2007, precum şi reglementările legale în domeniu.

Preţul terenului este cel stabilit conform raportului de expertiză tehnică de
evaluare elaborat de către S.C. Procont S.RL., anexat la fundamentarea care stă la
baza proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost propus pe ordinea de zi în vederea rezolvării
situaţiei juridice a imobilului, având în vedere faptul că S.C. GREEN O&T LINE
S.R.L. este titular al dreptului de folosinţă asupra terenului, fiind proprietarul
construcţiei edificate pe acest teren, iar proprietar al terenului este Oraşul Nădlac.

Învederez prevederile Art.123 din Legea administraţiei publice locale-
„(1)Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public
sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc
cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul
privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.
(2)Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în
condiţiile legii.

(la data 20-feb-2007 Art. 123, alin. (2) din capitolul XII, sectiunea 1 a se vedea jurisprudenta
Decizia nr. 230 din 03-mai-2006 )
(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene
hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale
pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de
un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare
se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după
caz…..”

Primar ,
VASILE CICEAC


