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HOTĂRÂREA nr.129 

din 22.12.2020 

privind actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din 

intravilanul localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea 

privată a persoanelor fizice titulare ale dreptului de preempțiune 

 

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

22.12.2020, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr. 5661/16.10.2020 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr. 5660/16.10.2020 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.67/03.05.2007 privind aprobarea prețului 

și a regulamentului de vânzare a terenurilor din intravilanul localității Nădlac, 
aferente construcțiilor proprietatea privată a persoanelor fizice titulare a 

dreptului de preempțiune, conform legii 

- prevederile prevederile art. 129 (1)(2) lit. ,,c”, (6) lit. ,,b” şi art. 364(1) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare 

- 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. 139(2) din din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aprobă actualizarea prețului de vânzare a terenurilor din intravilanul 

localității Nădlac, aferente construcțiilor proprietatea privată a persoanelor fizice 

titulare a dreptului de preempțiune, la 1,70 lei/mp. 
Art.2. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local Nădlac nr.67/03.05.2007. 

   Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului 
Nădlac, prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 

 cetăţeni, prin afişare 

 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
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