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Nr. 10682  din 17.08.2011  
                                    
                                   R E F E R A T  
       Către, 
                     CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
       Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 
Primăriei oraşului Nădlac, 
Având în vedere : 

- Hotărârea Consiliului local nr. 124 din 21.09.2010  privind 
aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, 
evidenţiat în CF nr. 301730 Nădlac, parcela nr. cad. 301730, în 
suprafaţă de 48.421 mp;  

- Hotărârea Consiliului local nr. 125 din 21.09.2010  privind 
aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac, 
evidenţiat în CF nr. 301718 Nădlac, parcela nr. cad. 301718, în 
suprafaţă de 160.778 mp;  

- Extras CF nr. 302292 Nădlac; 
- Extras CF nr. 302164 Nădlac; 
- Faptul că parcelele evidenţiate în CF nr. 302292 Nădlac şi CF nr. 

302164  Nădlac  se află în aceeaşi categorie de teren în care preţul 
de pornire la licitaţiile publice organizate în vederea vânzării 
terenurilor, a fost de 1 leu/mp, conform Hotărârilor Consiliului Local 
ale oraşului Nădlac nr. : 133 din 21.08.2007 privind vânzarea prin 
licitaţie publică a parcelei cu nr. top. 13691/29, evidenţiată în C.F. 
nr. 2201 Nădlac, în suprafaţă de 731 mp, 145 din 24.11.2010 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelelor nr. top. 
2793, 2794, evidenţiate în CF nr. 300088 Nădlac, în suprafaţă 
totală de 1567 mp şi 144 din 24.11.2010 privind aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică a parcelei nr. top. 13691/45, evidenţiată în CF 
nr. 302448 Nădlac, în suprafaţă de 756 mp; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, (5), lit. b şi art. 123 alin. 2 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- valorificarea terenurilor libere din proprietatea privată a oraşului 
Nădlac, 
 
 

PROPUN : 
 
1. Vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 302292 

Nădlac,  parcela cu nr. cad. 302292, proprietate privată a oraşului Nădlac, 
în suprafaţă de 807 mp, situat  în oraşul Nădlac, Calea Recoltei nr. 13, jud. 
Arad,  

2. Vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 302164 
Nădlac,  parcela cu nr. cad. 302164, proprietate privată a oraşului Nădlac, 
în suprafaţă de 756 mp, situat în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu  nr. 146, 
jud. Arad,  

 
 

                                                                                           Întocmit,       
                                                                                                                          Ilieş  Ioana Dorina 


