
  

  
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.81 

din 22.06.2021 
privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.06.2021, 

Având în vedere: 

      - inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr._3.876_/07.06.2021 

      - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei    

nr.3.875/07.06.2021 

- HOTĂRÂREA nr.16 din 23.01.2020 privind aprobarea vânzării unor terenuri 
proprietatea privată a orașului Nădlac, adoptată în baza raportul de evaluare  

elaborat de către Rusu Ioan-Romulus „ROEL” IF Arad 

- HOTĂRÂREA  nr.32 din 20.02.2020  privind  aprobarea  reevaluării  unor  terenuri 
proprietatea privată a orașului Nădlac, adoptată ca urmare a :  

o plângerii prealabile depuse de către S.C. AGROSLAVIA S.A. 

nr.7/05.02.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.586/05.02.2020 

o plângerii prealabile depuse de către Kukucska Gerhard, înregistrată la 

primăria  orașului Nădlac sub nr.614/06.02.2020 

o plângerii prealabile depuse de către Radici Emilia, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.649/07.02.2020 

o plângerii prealabile depuse de către Kmety Ioan, înregistrată la primăria 

orașului Nădlac sub nr.713/11.02.2020 
-   raportul de evaluare elaborat de către ing. Untaru Mihaela-Vasilica, membru 

titular ANEVAR-legitimație nr.16932 

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

     - Extras CF 308924 Nădlac 

     - Extras CF 308847 Nădlac 

     - Extras CF 313057 Nădlac 
     - Extras CF 313053 Nădlac 

     - Extras CF 312999 Nădlac 

     - Extras CF 313021 Nădlac 
     - Extras CF 313027 Nădlac 

     - Extras CF 313005 Nădlac 

     - Extras CF 313029 Nădlac 
     - Extras CF 313028 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 
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    - 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. (1) Se aprobă vânzarea unor terenuri proprietatea privată a orașului 
Nădlac, situate în intravilan, pe care sunt edificate constructii, constructorilor de bună 

credință ai acestora, în baza dreptului de preempțiune, astfel : 

a. CF 308924 Nădlac, nr. cad. 308924 (curți construcții, drum), în suprafață de 

17.066 mp, valoare de vânzare 273.800 lei ( 16,04 lei/mp ) 
b. CF 308847 Nădlac, nr. cad. 308847 (curți construcții), în suprafață de 6.270 mp, 

valoare de vânzare 176.000 lei ( 28,07 lei/mp ) 

c. CF 313057 Nădlac, nr. cad. 313057 (curți construcții), în suprafață de 3.068 mp, 
valoare de vânzare 76.700 lei ( 25 lei/mp ) 

d. CF 313027 Nădlac, nr. cad. 313027 (curți construcții), în suprafață de 1.600 mp, 

valoare de vânzare 39700 lei ( 24,81 lei/mp ) 

e. CF 312999 Nădlac, nr. cad. 312992(curți construcții), în suprafață de 1.070 mp, 
valoare de vânzare 30.500 lei ( 28,50 lei/mp ) 

(2) Constructorii de bună credință care beneficiază de drept de preempțiune la 

cumpărarea terenului aferent construcțiilor vor fi notificati în termen de 15 zile asupra 
hotărârii consiliului local Nădlac și își pot  exprima opțiunea de cumpărare în termen de 

15 zile de la primirea notificării. 

  Art.2. (1)Se aprobă vânzarea unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, 
situate în intravilan, pe care sunt edificate constructii-înscrise în cartea funciară 

constructorilor de bună credință ai acestora, în baza dreptului de preempțiune, astfel : 

a. CF 313053 Nădlac, nr. cad. 313053 (curți construcții), în suprafață de 410 mp, 

valoare de  vânzare 9700 lei ( 23,65 lei/mp ) 
b. CF 313021 Nădlac, nr. cad. 313021 (curți construcții), în suprafață de 1.400 mp, 

valoare de vânzare 36.800 lei ( 26,28 lei/mp ) 

c. CF 313029 Nădlac, nr. cad. 313029 ( curți construcții), în suprafață de 7.700 
mp, valoare de vânzare 168.000 lei ( 21,81 lei ) 

(2) Constructorii de bună credință vor beneficia de drept de preempțiune la cumpărarea 

terenului aferent construcțiilor după înscrierea dreptului de proprietate asupra acestora 
în cartea funciară, urmând a fi fi notificati în acest sens. 

(3) Constructorii de bună credință își pot  exprima opțiunea de cumpărare a terenului în 

termen de 15 zile de la depunerea Extrasului CF cu construcțiile întabulate în cartea 

funciară din care va rezulta proprietatea asupra acestora la compartiment 
administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei. 

  Art.3. (1)Se aprobă vânzarea unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, 

situate în intravilan, pe care sunt edificate constructii- neînscrise în cartea funciară 
constructorilor de bună credință ai acestora, în baza dreptului de preempțiune, astfel : 

a. CF 313028 Nădlac, nr. cad. 313028 ( arabil), în suprafață de 4.166 mp, valoare 

de vânzare 93.400 lei ( 22,42 lei/mp ). 
(2) Constructorii de bună credință vor beneficia de drept de preempțiune la cumpărarea 

terenului aferent construcțiilor după întabularea acestora în cartea funciară, precum și 

notarea dreptului de proprietate asupra acestora, urmând a fi fi notificati în acest sens. 

(3) Constructorii de bună credință își pot  exprima opțiunea de cumpărare a terenului în 
termen de 15 zile de la depunerea Extrasului CF cu construcțiile întabulate în cartea 

funciară la compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei. 

Art.4. (1) Se aprobă vânzarea prin procedura licitației publice a terenului 
proprietatea privată a orașului Nădlac, situat în intravilan, CF 313005 Nădlac, nr. cad. 



  

313005 ( arabil), în suprafață de 1.142 mp, valoare de vânzare 24.600 lei ( 21,54 

lei/mp ).   
 (2) Caietul de sarcini în vederea vânzării prin licitație publică a terenului se va stabili 

prin dispoziția primarului. 

     Art.5. Se însușeșc rapoartele de evaluare, întocmite de către Rusu Ioan-Romulus 
,,ROEL” IF Arad și cel întocmit de către ing. Untaru Mihaela-Vasilica, având ca obiect 

evaluarea terenurilor proprietatea privată a orașului Nădlac menționate în cuprinsul 

art.1-4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.6. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect  

terenurile menționate la art.1-4, se împuternicesc următoarele persoane: 

                   -    IOAN RADU MĂRGINEAN – primarul oraşului Nădlac 

-  ALEXANDRU GROS – secretarul general al oraşului Nădlac 
    Art.7. Persoanele împuternicite conform art. 6, vor putea exercita mandatul şi 

distinct, independent câte unul. 

    Art.8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, 
prin compartiment administrarea patrimoniului Local și se comunică către: 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios 

 
 

 

           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
               LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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