
  

  
 
           

                  Proiect  

Nr.80/07.06.2021        Avizat secretar general 

 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 
din __.06.2021 

privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

 

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

______.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 312992 Nădlac 
     - Extras CF 313021 Nădlac 

     - Extras CF 313027 Nădlac 

     - Extras CF 313005 Nădlac 
     - Extras CF 313029 Nădlac 

     - Extras CF 313028 Nădlac 
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     - 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 

    - avizul _______ 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 ) 
(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-neînscrise 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 312992 Nădlac, nr. cad. 312992(curți construcții), în suprafață de 1.070 mp, 
valoare de vânzare 30.500 lei ( 28,50 lei/mp ) 

c. CF 313021 Nădlac, nr. cad. 313021 (curți construcții), în suprafață de 1.400 mp, 

valoare de vânzare 36.800 lei ( 26,28 lei/mp ) 
d. CF 313029 Nădlac, nr. cad. 313029 ( arabil), în suprafață de 7.700 mp, valoare 

de vânzare 168.000 lei ( 21,81 lei ) 

e. 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, 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.3. (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.4. 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.1-3, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.5. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect  

terenurile menționate la art.1-3, se împuternicesc următoarele persoane: 

                   -    IOAN RADU MĂRGINEAN – primarul oraşului Nădlac 
-  ALEXANDRU GROS – secretarul general al oraşului Nădlac 

    Art.6. Persoanele împuternicite conform art. 5, vor putea exercita mandatul şi 

distinct, independent câte unul. 
    Art.7. 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 
 

 

 

 

Inițiator  
Primar oraș Nădlac  

IOAN – RADU MĂRGINEAN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

  
 
           

             

HOTĂRÂREA Nr.16 

din 23.01.2020 
privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

 

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

23.01.2020, 

Având în vedere: 

      - inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.7495/10.12.2019 

      - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei    

nr.7494/10.12.2019 
      - raportul de evaluare nr. 61/23.04.2018 elaborat de către Rusu Ioan-Romulus 

„ROEL” IF Arad, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 3132/23.04.2018 

     - 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 308709 Nădlac 
     - Extras CF 308699 Nădlac 

     - Extras CF 308703 Nădlac 

     - Extras CF 308704 Nădlac 
     - Extras CF 308705 Nădlac 

     - Extras CF 308698 Nădlac 

     - Extras CF 308707 Nădlac 
     - Extras CF 308708 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 

    - 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 382.100 lei ( 22,39 lei/mp ) 
b. CF 308847 Nădlac, nr. cad. 308847 (curți construcții), în suprafață de 6.270 mp, 

valoare de vânzare 183.200 lei ( 29,22 lei/mp ) 
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c. CF 308709 Nădlac, nr. cad. 308709 (curți construcții), în suprafață de 3.068 mp, 

valoare de vânzare 93.900 lei ( 30,61 lei/mp ) 
d. CF 308705 Nădlac, nr. cad. 308705 (curți construcții), în suprafață de 1.600 mp, 

valoare de vânzare 45.600 lei ( 28,5 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-neînscrise în cartea funciară 

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

a. CF 308699 Nădlac, nr. cad. 308699 (curți construcții), în suprafață de 410 mp, 
valoare de  vânzare 11.600 lei ( 28,29 lei/mp ) 

b. CF 308703 Nădlac, nr. cad. 308703(curți construcții), în suprafață de 1.070 mp, 

valoare de vânzare 30.700 lei ( 28,69 lei/mp ) 
c. CF 308704 Nădlac, nr. cad. 308704 (curți construcții), în suprafață de 1.400 mp, 

valoare de vânzare 38.600 lei ( 27,57 lei/mp ) 

d. CF 308707 Nădlac, nr. cad. 308707 ( arabil), în suprafață de 7.700 mp, valoare 

de vânzare 174.800 lei ( 22,70 lei ) 
e. CF 308708 Nădlac, nr. cad. 308708 ( 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, 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.3. (1) Se aprobă vânzarea prin procedura licitației publice a terenului 

proprietatea privată a orașului Nădlac, situat în intravilan, CF 308698 Nădlac, nr. cad. 
308698 ( 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.4. Se însușește raportul de evaluare nr.61/23.04.2018, întocmit de către Rusu 

Ioan-Romulus ,,ROEL” IF Arad, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 
3132/23.04.2018, având ca obiect evaluarea terenurilor proprietatea privată a orașului 

Nădlac menționate în cuprinsul art.1-3, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     Art.5. Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect  
terenurile menționate la art.1-3, se împuternicesc următoarele persoane: 

                   -    IOAN RADU MĂRGINEAN – primarul oraşului Nădlac 

-  ALEXANDRU GROS – secretarul general al oraşului Nădlac 
    Art.6. Persoanele împuternicite conform art. 5, vor putea exercita mandatul şi 

distinct, independent câte unul. 

    Art.7. 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 

 HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA                        SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
 
 

AI/13 ex  



  

 



  

  
 
       

           
 

HOTĂRÂREA Nr.32 

din 20.02.2020 

privind aprobarea reevaluării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 
 

 

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

20.02.2020, 
Având în vedere: 

      - inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.748/13.02.2020 
      - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei    

nr.733/12.02.2020 

      - raportul de evaluare nr.61/23.04.2018 elaborat de către Rusu Ioan-Romulus 

„ROEL” IF Arad, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr. 3132/23.04.2018 
      - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16/23.01.2020 privind aprobarea vânzării 

unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

      - plângerea prealabilă depusă de către S.C. AGROSLAVIA S.A. nr.7/05.02.2020, 
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.586/05.02.2020 

     - plângerea prealabilă depusă de către Kukucska Gerhard, înregistrată la primăria 

orașului Nădlac sub nr.614/06.02.2020 
     - plângerea prealabilă depusă de către Radici Emilia, înregistrată la primăria 

orașului Nădlac sub nr.649/07.02.2020 

     - plângerea prealabilă depusă de către Kmety Ioan, înregistrată la primăria orașului 

Nădlac sub nr.713/11.02.2020 
     - prevederile art.129, alin.(2), lit. “c” si alin. (6), lit. ”b”, art.364, alin. (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 reevaluarea terenurilor proprietatea privată a orașului Nădlac, 

terenuri care fac obiectul prevederilor art.1-3 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac 

nr.16/23.01.2020. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac, 

prin compartiment administrarea patrimoniului Local și se comunică către: 
- compartiment achiziții publice din cadrul primăriei 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, Compartiment Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

  MIRCEA-LAURENȚIU ONEA                                       SECRETAR GENERAL 
                                                                               ALEXANDRU GROS 
 
 

 

        

 
AI/4 ex 

 



 - 

  

  
 
 

Nr.3876 din 07.06.2021 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 
 Subsemnatul  Mărginean Ioan Radu, primarul oraşului Nădlac, 

 Având în vedere : 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din 

cadrul primăriei nr.733/12.02.2020 
- raportul de evaluare nr. 61/23.04.2018 elaborat de către 

Rusu Ioan-Romulus „ROEL” IF Arad, înregistrat la primăria 

orașului Nădlac sub nr. 3132/23.04.2018 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.16/23.01.2020 privind 

aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului 

Nădlac 
- plângerea prealabilă depusă de către S.C. AGROSLAVIA S.A. 

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

nr.586/05.02.2020 

- plângerea prealabilă depusă de către Kukucska Gerhard, 
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.614/06.02.2020 

- plângerea prealabilă depusă de către Radici Emilia, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub nr.649/07.02.2020 
- plângerea prealabilă depusă 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. (6), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată: Consiliul local 

hotărăşte „vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în 
folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii” 

- prevederile art.364, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, actualizată: 

„Excepţii de la regulile privind procedura de vânzare a bunurilor din 

domeniul privat 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul 
vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului 

sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate 

construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora 
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beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 

terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se 

stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 
consiliul local sau judeţean, după caz. 

  - Extras CF 308924 Nădlac 

  - Extras CF 308847 Nădlac 
  - Extras CF 313057 Nădlac 

  - Extras CF 313053 Nădlac 

  - Extras CF 312992 Nădlac 

  - Extras CF 313021 Nădlac 
  - Extras CF 313027 Nădlac 

  - Extras CF 313005 Nădlac 

  - Extras CF 313029 Nădlac 
  - Extras CF 313028 Nădlac 

 

 
PROPUN : 

 

 Supunerea spre analiză și aprobarea de către Consiliul Local al orașului Nădlac a 

proiectului de hotărâre privind reevaluarea unor terenuri proprietatea privată a orașului 
Nădlac. 

 

Prin Hotărârea nr.16/23.01.2020, Consiliul Local Nădlac a aprobat: 
 

1.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 ) 

 
2.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 313053 Nădlac, nr. cad. 313053 (curți construcții), în suprafață de 410 
mp, valoare de  vânzare 9700 lei ( 23,65 lei/mp ) 

b. CF 312992 Nădlac, nr. cad. 312992(curți construcții), în suprafață de 1.070 

mp, valoare de vânzare 30.500 lei ( 28,50 lei/mp ) 
c. CF 313021 Nădlac, nr. cad. 313021 (curți construcții), în suprafață de 1.400 

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

d. CF 313029 Nădlac, nr. cad. 313029 ( arabil), în suprafață de 7.700 mp, 

valoare de vânzare 168.000 lei ( 21,81 lei ) 
e. CF 313028 Nădlac, nr. cad. 313028 ( arabil), în suprafață de 4.166 mp, 

valoare de vânzare 93.400 lei ( 22,42 lei/mp ). 

 



 - 

  

     3.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 ).   
 

      

 Având în vedere considerentele de mai sus, se propune aprobarea vânzării unor 
terenuri evaluate/reevaluate  proprietatea privată a orașului Nădlac, terenuri care fac 

obiectul prevederilor art.1-3 la proiectul de hotărâre suspus adoptării.  

 

 
 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 
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Nr. 3.875 din 07.06.2021  
                               
       Către, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
       Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
Având în vedere : 
- 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  evaluării (reevaluării)  unor  
terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, adoptată ca urmare a :  

o plângerea prealabilă nr. 7/05.02.2020, înregistrată la primăria orașului Nădlac 
sub nr.586/05.02.202, a S.C. AGROSLAVIA S.A., împotriva HCL nr. 16/23.01.2020, 
prin care contestă nivelul prețului de vânzare a terenului aferent construcțiilor 
proprietatea societății, evidențiat în CF nr. 308924 Nădlac, exprimându-și 
intenția de a cumpăra acest teren la un preț just și echitabil; 

o plângerea prealabilă nr. 614/06.02.2020 prin care dl Kukucska Gerhard, 
contestă nivelul prețului de vânzare a terenului aferent construcțiilor proprietate 
personală, evidențiat în CF nr. 308847 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str. V. 
Lucaciu nr. 119, jud. Arad, aprobat prin HCL nr. 16/23.01.2020, exprimându-și 
intenția de a cumpăra acest teren la un preț just și echitabil; 

o plângerea prealabilă a dnei Radici Emilia, înregistrată la primăria orașului 
Nădlac sub nr.649/07.02.2020, prin care își exprimă intenția de a cumpăra 
terenul aferent construcțiilor proprietate personală (coproprietari: Bogar Ștefan, 
Bogar Domnica și Radici Ilie), cu condiția reanalizării circumstanțelor prin care 
terenul a fost evaluat la prețul de 28,69 lei, considerându-l prea mare pentru 
zona respectivă;  

o plângerea prealabilă a dlui Kmety Ioan, înregistrată la primăria orașului Nădlac 
sub nr.713/11.02.2020, din care rezultă faptul că dl Kmety intenționează să 
cumpere terenul aflat sub construcțiile proprietate personală, situate în 
intravilanul orașului Nădlac, evidențiat în CF nr.308709 Nădlac, cu condiția 
reducerii prețului de 30,61 lei/mp, pe care îl consideră unul prea mare pentru 
zona respectivă, 

-   raportul de evaluare elaborat de către ing. Untaru Mihaela-Vasilica, membru titular 
ANEVAR-legitimație nr.16932 
Consider necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării 

unor  terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac, evidențiate în CF: 
- 308924 Nădlac, cu suprafața de 17.066 mp, situat  în intravilanul orașului Nădlac 
- 308847 Nădlac, cu suprafața de   6.270 mp, situat în Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 119 
- 313005 Nădlac, cu suprafața de   1.142 mp, situat  în intravilanul orașului Nădlac  
- 313053 Nădlac, cu suprafața de      410 mp, situat  în intravilanul orașului Nădlac 
- 312992 Nădlac, cu suprafața de    1.070 mp, situat  în intravilanul orașului Nădlac 
- 3313021 Nădlac, cu suprafața de    1.400 mp, situat  în intravilanul orașului Nădlac 
- 313027 Nădlac, cu suprafața de    1.600 mp, situat  în Nădlac, Fermierul de est nr. 5 
- 313029 Nădlac, cu suprafața de    7.700 mp, situat  în Nădlac, Fermierul de est nr.6 
- 313028 Nădlac, cu suprafața de    4.166 mp, situat  în Nădlac, Fermierul de est F.N. 
- 313057 Nădlac, cu suprafața de   3.068 mp, situat  în Nădlac, Fermierul de est nr. 7. 
 

                                                                                                                                 Întocmit,       
                                                                                                                         Inspector I -  Aldea Ioan  
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