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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 : 
- cererea d-nei Luca Elisabeta şi a d-lui Luca Ioan, înregistrată la Primăria 
oraşului Nădlac sub nr. 7338/08.06.2011, prin care solicită cumpărarea 
terenului intravilan în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. top. 302210, 
evidenţiată în CF nr. 302210  Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. 
Abatorului nr. 6, jud. Arad; 

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

- Extrasul CF nr. 302210 Nădlac; 
- Hotărârea Consiliului Local  nr. 67/03.05.2007, privind aprobarea preţului 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; 
-  prevederile art. 36 (2) lit. ,,c”, (5) lit. ,,b” şi art. 123 (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

PROPUN : 
 
 

 
      Vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 888 mp, parcela cu nr. cad. 
302210, evidenţiată în CF nr. 302210 Nădlac, teren situat în oraşul Nădlac, str. 
Abatorului  nr. 6, jud. Arad, în cote de câte ½, d-nei Luca Elisabeta, legitimată 
cu C.I. seria AR  nr. 292923, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 26.04.2006, 
CNP 2670630024480 şi d-lui Luca Ioan, legitimat cu C.I. seria AR nr. 135776, 
eliberată de Poliţia oraşului Nădlac la data de 12.11.2002, CNP 1600205024484, 
domiciliaţi  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 6, jud. Arad, la preţul de           
1 leu/mp.    
    
 
                                                                                                      Întocmit, 
                                                                                                  Ilieş Ioana Dorina                                                                                                                                                                              
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