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                                                                   Avizat secretar general UAT Nădlac 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 

din ___.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  

__.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_______al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul_______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). 
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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 
 

 

Inițiator 
Primar U.A.T. Nădlac 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AI/3 ex      



ROMÂNIA 
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Cod. Fiscal    35.18.822 
Nr. 1.818 din 12.03.2021  

                               

       Către, 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

       Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei 

oraşului Nădlac, 
Având în vedere : 

- Raportul de evaluare nr. A11/05.11.2020, elaborat de către S.C. 

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

- Hotărârea Consiliului local nr. 25 din 15.02.2018 privind aprobarea 

dezmembrării imobilelor situate în orașul Nădlac, evidențiate în CF nr. 
300118 Nădlac și CF nr. 300119 Nădlac; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 81/27.05.2013 privind aprobarea parcelării 

terenului în suprafață totală de 29662 mp, parcela nr. cad 304769, 

evidențiată în CF 304769 Nădlac; 
- prevederile Hotărârii 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 
- Extras CF nr. 309003 Nădlac; 

- Extras CF nr. 309010 Nădlac; 

- Extras CF nr. 309011 Nădlac; 
- prevederile art.129 alin. (2) lit. c, (6), lit. b, din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

- necesitatea valorificării terenurilor libere din proprietatea privată a oraşului 

Nădlac, 
 

PROPUN : 

 
1. Însușirea raportului 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. 

2. Modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.61 din 17.04.2018, 

constând în modificarea 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). 

3. Modificarea art.6  al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.61 din 

17.04.2018, constând în modificarea 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). 
4. Modificarea art.7  al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.61 din 

17.04.2018, constând în modificarea 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). 

 
                                                                                                                                 Întocmit,       
                                                                                                                          Ilieş  Ioana-Dorina 



  

  

  
Nr. 1.820 din 12.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de vânzare a unor 

 terenuri  proprietatea  privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac 

 

           În exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 129 alin.(2), lit.c) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște 

cu privire la administrarea  domeniului public și privat al orașului. 

           Pentru terenurile situate în intravilanul orașului Nădlac, aparținând domeniului privat, vânzarea 

prin licitație publică a trei terenuri cu categoria de folosință pășune, în suprafață de câte 2.000 mp, 

2.500 mp și 2.455 mp s-au primit diferite solicitări de cumpărare, pentru servicii cu specific agricol, 

terenul fiind amplasat în zona de producție si depozitare cu specific agricol cu regim de înălțime 

P+2E; h cornișă maxim admis fiind de 10 m si 25 m în cazul silozurilor, cu funcţiuni complementare 

admise - spații verzi, echipare edilitară, căi de circulație rutiera. Utilizări permise în această zonă: 

construcții cu funcțiuni de depozitare si comerț cu produse agricole si conexe ale obiectivelor de baza. 

Nu s-a identificat o destinație de interes public pentru aceste terenuri.  

Prin 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, s-au evaluat 

parcelele situate în orașul Nădlac, str. Peneș Curcanul, nr.1 E, str. Peneș Curcanul, nr.2D și str. 

Grănicerilor, nr.1E, județul Arad 

Valoarea terenurilor, propuse prin Raportul de evaluare nr.A11 din 05.11.2020 este de 8.000 

Euro, 10.500 euro și 9.900 euro, adică între 4 euro/mp – 4,20 euro/mp. Prețul de pornire a licitației va 

fi  cel puțin egal cu valoarea din raport. Prețul tranzacției se va achita  în două tranșe egale, în decurs 

de 1 (un) an de la data semnării procesului verbal de adjudecare, prima rată se va achita în termen de 

30 de zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare, iar a doua rată, în termen de un an de la 

adjudecarea licitației. 

 Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei, prin referatul nr. 

1.818 din 12.03.2021 a propus modificarea art. 1, art.6 și art.7 ale Hotărârii Consiliului Local Nădlac 

nr.61 din 17.04.2018, constând în modificarea prețului de vânzare a terenurilor evidenţiate  în CF nr. 

309003  Nădlac,  C.F. nr. 309010 Nădlac și CF nr. 309011 Nădlac. 

        Față de cele prezentate, 

        Supun spre analiza şi aprobarea Consiliului Local Nădlac proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 1, art.6 și art.7 ale Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.61 din 17.04.2018, în sensul 

modificării prețului de vânzare a terenurilor evidenţiate în CF nr. 309003  Nădlac,  parcela cu nr. cad. 

309003, situat   în oraşul Nădlac, str. Peneș  Curcanul nr. 1E, jud. Arad, CF nr. 309010 Nădlac,  

parcela cu nr. cad. 309010, situat  în oraşul Nădlac, str. Peneș Curcanul nr. 2D, jud. Arad  și CF nr. 

309011 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309011, situat  în oraşul Nădlac, str. Grănicerilor nr. 1E, jud. Arad, 

care fac parte din proprietatea privată a orașului Nădlac. 

 
PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 

MĂRGINEAN IOAN- RADU 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/

	ORAŞ NĂDLAC
	MĂRGINEAN IOAN- RADU
	ORAŞ NĂDLAC

