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HOTĂRÂREA Nr.114 

din 31.08.2021 
privind  aprobarea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a  terenului 

în suprafaţă de 3068 mp, parcela cu nr. cad. 313057, evidenţiat în CF nr. 

313057 Nădlac, situat  în raza UAT  Nădlac, intravilan trup izolat- 

Fermierul Est, nr.7 ,  d-lui Kmety Ioan , cu domiciliul în Nădlac, 
str.Mărășești nr.44 , județul Arad   

 

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

31.08.2021 

        Având în vedere: 
- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.5.198/17.08.2021 

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

orașului Nădlac nr.5.197/17.08.2021 
- cererea d-lui Kmety Ioan , înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 4.617  din 

14.07.2021, prin care solicită cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 3.68 

mp, parcela cu nr. cad. 313057, evidenţiată în CF nr. 313057 Nădlac, teren situat în 
oraşul Nădlac, intravilan trup izolat,  Fermierul Est, nr.7 

- Hotărârea Consiliului Local  nr. 81/22.06.2021 privind aprobarea vânzării 

unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac   
- Extras CF nr. 313057 Nădlac 

- certificatul fiscal eliberat de către compartimentul impozite şi taxe nr. 39640/2021, 

din care rezultă achitarea impozitelor şi taxelor locale 

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

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

     În temeiul art. 139 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, actualizată 

HOTĂRĂŞTE: 
                 

           

 Art.1. Se aprobă vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 3.068 mp, parcela cu 
nr. cad. 313057 evidenţiată în CF nr. 313057 Nădlac, teren situat în raza UAT  Nădlac, 

intravilan trup izolat – Fermierul Es,t nr.7, jud. Arad, către d-l Kmety Ioan, cu domiciliul în 

Nădlac, str.Mărășești nr.44 , județul Arad .  
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Art.2. Preţul de vânzare a terenului menţionat la art. 1, este de 76.700 lei, conform 

prevederilor art.1(1) lit.c din Hotărârea Consiliului Local  nr.81/22.06.2021.  

Art.3. Prețul stabilit la art.2 se va achita în rate, cel mai târziu până la finele lunii 

septembrie a anului 2024, conform graficului de plăți, anexa la prezenta care face parte 

integrantă din hotărâre. 

Art.4. (1) Pentru semnarea contractului de vânzare –cumpărare în forma 

autentică, se desemnează :  

        -   IOAN-RADU MĂRGINEAN  – primar 

        -  ALEXANDRU GROS – secretar general 
 care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul. 

(2) Semnarea contractului de vânzare- cumpărare în rate se va încheia la Biroul 

notarului public la data 30.09.2021, după plata primei tranșe de plată care va fi până la 
această dată, conform graficului menționat la art.3.  

(3) La prețul stabilit se aplică  dobânda care va acoperi dobânda de referință a Băncii 

naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind 
aplicată la valoarea rămăsă de achitat . Rata dobânzii de referință rămâne neschimbată 

pe întreaga durata a contractului .   

(4) Până la achitarea integrală a prețului stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare, 

se va înscrie în cartea funciară, un drept de ipotecă legală în favoarea Orașului Nădlac . 
(5) Pentru neplata ratelor la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, 

cumpărătorul datorează majorări de întârziere în cuntumul legal stabilit pentru creanțe 

fiscale. Majorările de întârziere se actualizează conform legislației specifice privind 
creanțele fiscale.  

(6) În cazul plății  anticipate integrale  soldului de plată, dobânda se calculează până la 

data plății. 

(7) Plata sumei reprezentând prețul terenului se va achita în contul Trezoriei Arad nr. 
RO56TREZ0215006XXX018894 .   

Art.5. Terenul menționat în cuprinsul art. 1- parcela cu nr. cad. 313057, 

evidenţiată în CF nr. 313057 Nădlac, în suprafaţă de 3.068 mp, teren situat în raza UAT , 
intravilan trup izolat- Fermeirul Est nr.7, nu a făcut obiectul prevederilor legilor 

proprietăţii. 

Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
prin Compartimentul administrarea patrimoniului local și se comunică către : 

- D-l  Kmety Ioan , cu domiciliul în Nădlac, str.Mărășești nr.44 , județul Arad .  

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-  

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 

 
 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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