
  
 
                                                   

Nr.151/12.10.2021          PROIECT  
             AVIZAT SECRETAR GENERAL 
                                       ALEXANDRU GROS 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 
din 26.10.2021 

privind  stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL nr.61/17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac  

 
 
 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 26.10.2021 
 Având în vedere: 

 inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 6458/12.10.2021   

 referatul arhitectului șef al orașului Nădlac ,  nr._6444_/12.10.2021 

 solicitarea d-lui Leștyan Andrei Alexandru și a d-lui Franyo Ștefan Emilian,  
nr.6310/05.10.2021 privind solicitarea emiterii unei hotărâri pentru încuviințarea 
transferului de proprietate cu condiția preluării și asumării tuturor obligațiilor prevăzute în 
Caietul de sarcini -anexă la HCL nr.61/17.04.2018.   

 prevederile PUG al orașului Nădlac , aprobat prin HCL nr.169/30.12.2013 

 avizul  __________ al comisiei pentru activităţi  conomic-financiare, agricultură, juridică şi de disciplină 

 avizul __________ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, 
administraţie publică locală 

În temeiul art.129(2), lit.b și c, (7), lit k, art.139(3),  lit g din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
Art.1. Încuviințează transferul de proprietate al terenurilor care au făcut obiectul HCL 

nr.61/17.04.2018, cu condiția preluării și asumării tuturor obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini -anexă 
la HCL nr.61/17.04.2018.   

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică 
către: 
 arhitectul șef al UAT Nădlac  
 serviciul buget din cadrul primăriei 
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ– Compartimentul 

Controlul Legalităţii Actelor și Contencios  
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PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

Nr.  6444 din  12.10.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT 

pentru emitere acord de înstrăinare și preluare a clauzei de interdicție de înstrăinare  

 

 

Având în vedere prevederile Planului de Urbanism General al oraşului 

Nădlac aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 169/30.12.2013, situația din 

teren și adresa nr. 6310/05.10.2021 propun: 

- emitere acord de înstrăinare a terenului CF 309018 Nădlac, situat pe strada Peneș 

Curcanul nr. 2B în favoarea COOPERATIVEI AGRICOLE SALAMUL DE NĂDLAC și 

preluarea interdicției de înstrăinare până la realizarea unei construcții de cel puțin 50 mp pe 

acest teren de COOPERATIVA AGRICOLĂ SALAMUL DE NĂDLAC  

Această interdicție s-a realizat pentru a evita achiziționarea de terenuri în această 

zonă doar pentru parcarea utilajelor, astfel încât Oraș Nădlac să beneficieze de impozit pe 

clădiri pentru zona dezvoltată prin PUZ. În acest caz interdicția îngreunează sau împiedică 

realizarea construcțiilor pe teren.  

Prin documentația PUZ s-a instituit interdicție de construire până la posibilitatea 

branșării la utilități. 

Supunerea spre aprobarea Consiliul Local a celor mai sus menționate este necesară 

pentru susținerea unei potențiale investiții care poate să genereze locuri de muncă. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit  

                                                                                  Dipl.Ing. Istvanovicz Calin 

 



 



 

 

 
 

  
 
 
Nr._6458_ din _12.10.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea HCL nr.61/17.04.2028 privind 

aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în 
intravilanul orașului Nădlac  

 
 

          Având în vedere prevederile art. 129 alin(1)(2), lit.b și c) și alin(7) lit.k) din  Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local hotărăște cu privire la 
dezvoltarea urbană, dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului  

 
și  

 
Raportat la  

- prevederile  Hotărârii Consiliului Local al orașului Nădlac nr. .61/17.04.2018 privind 
aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului 
Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac  

- cererea d-lui Leștyan Andrei Alexandru și a d-lui Franyo Ștefan Emilian,  
nr.6310/05.10.2021 privind solicitarea emiterii unei hotărâri pentru încuviințarea 
transferului de proprietate cu condiția preluării și asumării tuturor obligațiilor prevăzute în 
Caietul de sarcini -anexă la HCL nr.61/17.04.2018.   
 

În baza referatului întocmit de arhitectul șef al UAT Nădlac nr.6444/12.10.2021 
 
Și  
 
De a nu crea disciminare printre proprietarii de terenuri obținute în baza licitațiilor  organizate conform 
caietului de sarcini, aprobat prin HCL 61/2018, cu modificările și completările ulterioare 
      
 

PROPUN: 
 

        Consiliului Local Nădlac,  aprobarea proiectului de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri în 
aplicarea HCL nr.61/17.04.2028 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri 
proprietatea privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac ,  
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