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HOTĂRÂREA nr.49 

din 30.03.2021 

privind modificarea prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea 
 privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac 

 

 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
30.03.2021 

     Având în vedere : 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare  
înregistrat sub nr.1.820/12.03.2021 

 - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local  din  cadrul  

primăriei nr. 1.818 din 12.03.2021 
-  Raportul de evaluare nr. A11 din 05.11.2020, elaborat de către ROMEXVAL 

S.R.L. Timișoara, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.6155/11.11.2020 

 -  prevederile art. 129 (1)(2) lit.c şi art. 363(6), (7) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată 
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 61 din 17.04.2018 privind 

aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a 

orașului Nădlac situate în intravilanul orașului Nădlac 
- 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 

         În temeiul art. 139(3), lit.g și art. 196(1) lit.a din din Ordonanța de Urgență 

nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 

     Art.1. Se însușește raportul de evaluare nr. A11 din 05.11.2020 întocmit de 
evaluator autorizat ROMEXVAL S.R.L. Timișoara, înregistrat la primăria orașului 

Nădlac sub nr.6155/11.11.2020, privind evaluarea parcelelor situate în orașul Nădlac, 

str. Peneș Curcanul, nr.1 E, str. Peneș Curcanul, nr.2D și str. Grănicerilor, nr.1E, 
județul Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.61 din 

17.04.2018, în sensul modificării prețului de vânzare a terenului evidenţiat în CF nr. 
309003  Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309003, proprietatea privată a oraşului Nădlac, 

în suprafaţă de 2.000 mp, situat   în oraşul Nădlac, str. Peneș  Curcanul nr. 1E, jud. 

Arad, la 19,49 lei/mp (8.000 euro la curs valutar de 4,8718 lei/1 euro). 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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     Art.3. Se modifică art.6 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.61 din 

17.04.2018, în sensul modificării prețului de vânzare a terenului evidenţiat în CF nr. 

309010 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309010, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 2.500 mp, situat  în oraşul Nădlac, str. Peneș Curcanul nr. 2D, jud. 

Arad, la 20,46 lei/mp (10.500 euro la curs valutar de 4,8718 lei/1 euro). 

     Art.4. Se modifică art.7 din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.61 din 
17.04.2018, în sensul modificării prețului de vânzare a terenului evidenţiat în CF nr. 

309011 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309011, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.455 mp, situat  în oraşul Nădlac, str. Grănicerilor nr. 1E, jud. Arad, la  

19,63 lei/mp (9.900 euro la curs valutar de 4,8718 lei/1 euro). 
     Art.5. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local Nădlac nr.61 din 17.04.2018. 

     Art.6.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, 
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către : 

 Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios 
 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    
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