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                                                                                            Proiect  
Nr.93/08.07.2021                                                                           Avizat secretar general UAT Nădlac 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.     

din   ______2021 
privind  modificarea Caietului de Sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unor terenuri din 

proprietatea privată a orașului Nădlac 
 

         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______2021 
    Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 4461/06.07.2021 

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadru l primăriei orașului Nădlac 
nr.4462 /06.07.2021 
Hotărârea 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 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 49/30.03.2021 privind modificarea prețului de 
vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

- prevederile art.129(2) lit. c), alin (6), lit. b), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, actualizată 

- 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 (3) lit.g), și ale art. 196(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ, actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se modifică Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor 
proprietatea privată a orașului Nădlac, cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr.61/17.04.2018, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta abrogă art.24 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 61 din 

17.04.2018. 
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică către: 

- Compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  Administrativ -  
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 

 

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 
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                                                                                                     Anexa  la H.C.L. Nr.______/2021 

 
    

CAIET  DE  SARCINI 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului Nădlac, 

parcela cu nr. cad.________  evidenţiată în CF nr._______ Nădlac, în suprafaţă de______mp 
 
 

CAP. I.  OBIECTUL VÂNZĂRII 
1.1Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac, evidenţiat in 
C.F. nr._______ Nădlac, parcela nr. cad.______, în suprafaţă de_____ mp. 

 
CAP. II.  MOTIVAŢIA VÂNZĂRII 
      Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor bunuri- 
terenuri sunt următoarele : 
- prevederile art. 129(1)(2) lit.c) alin(6) lit.b), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată, conform căruia ,,Consiliile locale hotărăsc 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. 363(1)(4), privind stabilirea unor reguli speciale pentru procedura de vânzare 
a bunurilor din domeniul privat, conform cărora ,,vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului 
sau al unităţilor administrativ-teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 
prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311” din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată. 
- Prevederile art.5 (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic 
aplicabil acesteia, cu modificările și completările ulterioare: 
,,Dreptul la proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor 
din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel”. 
 
CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ 
3.1. Preţul de pornire a licitaţiei publice este de______ euro/mp. 

      3.2. Salturile de supralicitare sunt de 1% 
3.3.Garanţia de participare la licitaţie este 1400 lei şi se reţine de vânzător până în momentul 
încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată garanţia să constituie 
parte din preţul de vânzare datorat de cumpărător;  
3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată 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. 
 
CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii : 
a. să predea cumpărătorului  bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare primire 
b. să nu tulbure cumpărătorul în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare 
cumpărare 
c.  să garanteze pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat 
sau gajat 
d.  vânzătorul nu răspunde de viciile aparente. 
 
4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii : 
a.  are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la 
P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor 
b.  să achite preţul terenului în termen de 20 de zile de la data semnării procesului verbal de 
adjudecare, la valoarea adjudecată. 
c.  să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de timbru şi de 
autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc. 
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d.  să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea contractului 
de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului de vânzare – cumpărare 
e. cumpărătorul este de acord cu instituirea interdicției de înstrăinare până la data realizării 
investiției/unei construcții de cel puțin 50 mp sau existența pe un teren adiacent aflat în 
proprietatea cumpăratorului a unei construcții de cel puțin 50 mp, interdicție instituită în favoarea 
vânzătorului – orașul Nădlac 
 f. la autorizarea construcțiilor se vor respecta cu strictețe prevederile documentației P.U.Z. şi 
R.L.U. aferent pentru Zona mixtă functiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare -Zona 
groapa de gunoi Nadlac aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 173 din 28.12.2017, 
documentație afișată și pe site-ul Primăriei Oraș Nădlac 
 
 
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE 
5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. 
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia 
solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei. 
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 100 lei. 
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii contractului de vânzare 
– cumpărare în formă autentică. 
Părţile se vor prezenta în termen de 1 (un) an după adjudecare, la un birou notarial, pentru 
încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare. 
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a debitelor pe 
care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de participare. 
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice. 
Nu pot participa la licitaţie cei care : 
- au debite faţă de Consiliul Local Nădlac 
- sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac    
- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contractul de vânzare-

cumpărare 
 
CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice 

      Vânzarea se va face prin licitaţie publică  în data de ______/2021, ora 10,00 la   sediul primăriei 
oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 
      Organizarea procedurii de licitaţie : 
      - comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului  
      - nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii 
comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii acestor membri 
     - comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu participanţii  

acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până în preziua 
licitaţiei, adică ___.___/2021, ora 12,oo, documentele de participare 
     - şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie 
     - în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi participanţi 

la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la licitaţie şi 
constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de 
publicitate. 
    - preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu  precizarea 
salturilor de supralicitare  
   - În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care niciun 

ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii, încheindu-se 
proces verbal de constatare. 
 - repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei 

   - participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să respecte 
condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. 
    - preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant 
    - dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă 
adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.  
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6.2.Condiţii financiare şi juridice 
6.2.1. Garanţia de participare 
- Garanţia de participare este în cuantum de 1400 lei, aceasta se constituie până cel târziu în 
preziua începerii licitaţiei la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, ora 12,00,  
prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la primăria oraşului Nădlac a 
ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă.  
     Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune garanţia de participare este 
RO56TREZ0215006XXX018894 
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu. 
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, 
revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie. 
În acest caz, participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data licitaţiei 
garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la primăria oraşului Nădlac. 
Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de 
participanţii la licitaţie. 
Participanții la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică, care a 
câștigat licitația, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare. 
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare. 

 
6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate 
- pentru participanţi persoane juridice: 

- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon( fax), cod poştal, 
persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie  
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de evaluare, 
membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau părintele acestor membri 
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de 
înregistrare la Registrul Comerţului  
-  ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de verificare 
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv primăria oraşului 
Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului Nădlac 
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice, precum şi față de oraşul Nădlac. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă a 
participantului şi vor fi depuse în formă originală. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de împuterniciţii 
participanţilor şi nu de către aceştia personal. 
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de participare 
(100 lei) şi a garanţiei depuse ( 1400 lei ). 
 
- pentru participanţi persoane fizice: 

- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod poştal, 
persoana de contact, cont bancar de trezorerie 
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de evaluare, 
membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii acestor membri 
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv primăria oraşului 
Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului Nădlac. 
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice,  precum și față de oraşul Nădlac. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă a 
participantului şi vor fi depuse în formă originală. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de împuterniciţii 
participanţilor şi nu de către aceştia personal. 
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de participare 
( 100 lei ) şi a garanţiei depuse ( 1400 lei ). 

 
6.2.2.1.Dreptul participanţilor  la licitaţie  de a solicita clarificări 
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    După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au dreptul să solicite 
clarificări despre elementele cuprinse în acesta, până cel târziu cu 5 zile înainte de data 
desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor transmite la sediul primăr iei 
oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod 315500. Primăria oraşului Nădlac are 
obligaţia de a răspunde la orice clarificare solicitată într-un interval de timp care să nu 
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite 
tuturor participanţilor care au cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care 
a solicitat respectivele clarificări. 
 
6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie. 
La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei primarului 
oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape: 
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele întârzieri care duc la 

excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză  
- exclude de la licitaţie  participanţii care au depus documentaţia incompletă 
- ședinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează modul de 

desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la verificarea documentaţiei de 
calificare.  

- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care  sunt minimum doi 
participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. 

Licitaţia pentru  vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2021, la sediul primăriei 
oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 
 
Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei inclusiv, 

______2021, ora 12,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac - birou registratură.       
       Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de: ____ euro/mp. 
Limba de redactare a ofertei: limba română. 
     Participantul care a  câştigat  licitaţia, se obligă să achite preţul terenului 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. 
Nesemnarea de către participantul care a câştigat  licitaţia,  a contractului în termenul stabilit duce 
la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă procedură. 
Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, garanţia 
depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui parte din preţul de vânzare datorat 
de către cumpărător. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii (anunţuri 
publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune la 
registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar 
comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului va analiza şi instrumenta 
contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. 
 
 

Intocmit 
Insp. Compartiment APL Aldea Ioan 



 - - 

  

  
 
      

         

 
 

HOTĂRÂREA Nr.61 

din 17.04.2018 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a 

orașului Nădlac situate în intravilanul orașului Nădlac 

 
 

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

17.04.2018 

Având în vedere : 
     - expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr. 2719/10.04.2018 

 - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local  din  cadrul primăriei 

nr. 2718 din 10.04.2018 
   -   Extras CF nr. 309003 Nădlac 

-  Extras CF nr. 309004 Nădlac 

- Extras CF nr. 309005 Nădlac 
- Extras CF nr. 309006 Nădlac 

- Extras CF nr. 309007 Nădlac 

- Extras CF nr. 309010 Nădlac 

- Extras CF nr. 309011 Nădlac 
- Extras CF nr. 309012 Nădlac 

- Extras CF nr. 309013 Nădlac 

- Extras CF nr. 309014 Nădlac 
- Extras CF nr. 309015 Nădlac 

- Extras CF nr. 309016 Nădlac 

- Extras CF nr. 309018 Nădlac 
- Extras CF nr. 309019 Nădlac 

- Extras CF nr. 309029 Nădlac 

- Extras CF nr. 309030 Nădlac 

- Extras CF nr. 309031 Nădlac 
- Extras CF nr. 309032 Nădlac 

- Extras CF nr. 305026 Nădlac 

- Extras CF nr. 305027 Nădlac 
-   Extras CF nr. 305025 Nădlac 

-   Extras CF nr. 305028 Nădlac 

-   Extras CF nr. 305023 Nădlac 

-  Raportul de evaluare nr. 58/26.03.2018, elaborat de către Rusu Ioan-Romulus 
”ROEL” IF Arad, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub nr.2350/26.03.2018 

-  Erată la raport de evaluare nr.60/11.04.2018, elaborat de către Rusu Ioan-

Romulus ”ROEL” IF Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.2799/12.04.2018 

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 
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- Hotărârea Consiliului local Nădlac 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 Nădlac 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 art. 36 alin (1) şi (2) lit.,,c”, (5) lit. ,,b”, art. 123 (1), (2) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și 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 

     În temeiul art.45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
     Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică 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 intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,525 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

309004 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309004, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 2.781 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,496 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

309005 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309005, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 2.781 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,511 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.4. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 
309006 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309006, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.781 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,526 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 
     Art.5. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.  

309007 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309007, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.783 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,54 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 
     Art.6. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică 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 intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,496 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.7. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică 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 intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,511 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.8. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.  

309012 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309012, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 2.455 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,511 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.9. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.  
309013 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309013, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 1.919 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,525 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 



 - - 

  

     Art.10. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

309014 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309014, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 1.919 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,467 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.11. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.  

309015 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309015, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 1.914 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,467 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.12. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

309016 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309016, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 3.446 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,526 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.13. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.   
309018 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309018, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.445 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,526 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.14. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 
309019 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 309019, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.412 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,526 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 
     Art.15. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305029 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305029, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 4.084 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,753 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.16. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305030 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305030, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.451 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,703 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.17. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr.  

305031 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305031, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 2.341 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,686 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.18. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 
305032 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305032, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 2.714 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,702 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.19. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 
305026 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305026, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 1.228 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,686 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 
     Art.20. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305027 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305027, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 813 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,684 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.21. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305025 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305025, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 1.026 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,719 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

     Art.22. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305028 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305028, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 
suprafaţă de 892 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 

licitaţiei de 1,636 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 



 - - 

  

     Art.23. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului evidenţiat în CF nr. 

305023 Nădlac,  parcela cu nr. cad. 305023, proprietatea privată a oraşului Nădlac, în 

suprafaţă de 3.036 mp, situat  în intravilanul oraşului Nădlac, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 1,736 euro/mp, la cursul valutar de 4,6655 lei/1 euro. 

      Art.24. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a parcelelor menționate la art.  

1-23, conform caietului de sarcini cadru, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

      Art.25. Pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare ale parcelelor 

menţionate la art. 1-23, se împuternicesc următoarele persoane: 

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

      Art.26. Persoanele împuternicite conform art. 25 vor putea exercita mandatul şi 

distinct, independent câte unul.  
      Art.27.  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  

           SUSLAK MAREK-ANDREI                 SECRETAR  

              ALEXANDRU GROS 
 

 

 
AI/3 ex  
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                                                           Anexa la HCL nr. 61/17.04.2018    
 
    

    

CAIET  DE  SARCINI 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului, proprietatea privată a oraşului 

Nădlac, parcela cu nr. cad.________  evidenţiată în CF nr._______ Nădlac, în 
suprafaţă de______mp 

 
CAP. I.  OBIECTUL VÂNZĂRII 
 
1.1. Terenul care face obiectul licitaţiei este proprietatea privată a oraşului Nădlac, 

evidenţiat in C.F. nr._______ Nădlac, parcela nr. cad.______, în suprafaţă de_____ 
mp. 
 
CAP. II.  MOTIVAŢIA VÂNZĂRII 
 
Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun vânzarea unor 
bunuri- terenuri sunt următoarele : 

- prevederile art. 36 (2), lit. ”c”, (5), lit. ”b”, “c” din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
„ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului 
public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea 
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. 
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac 

parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în 
condiţiile legii.” 
- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998  privind  proprietatea publică şi 
regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările şi completările ulterioare: 
„Dreptul  de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului  juridic de drept comun, 

dacă legea nu dispune astfel.”   
 
CAP.III. ELEMENTE DE PREŢ 
 
3.1. Preţul de pornire a licitaţiei publice este de______ euro/mp. 

     3.2. Salturile de supralicitare sunt de 1% 
3.3.Garanţia de participare la licitaţie este 1.400 lei şi se reţine de vânzător până în 
momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, urmând ca după această dată 

garanţia să constituie parte din preţul de vânzare datorat de cumpărător;  
3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată 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. 
 
CAP.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
4.1. Vânzătorul are următoarele obligaţii : 
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a. - să predea cumpărătorului  bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare 

primire 

b. - să nu tulbure cumpărătorul în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de 
vânzare cumpărare 
c. – să garanteze pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul 
civil, ipotecat sau gajat 
d. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente. 
 
4.2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii : 

 
a. - are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare 
cu privire la P.S.I., protecţia mediului şi persoanelor 
b. - se obligă să achite preţul terenului în termen de 20 zile de la semnarea procesului 
verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată 
c. - să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu zise ale actului, taxele de 
timbru şi de autentificare – onorariul notarial, de publicitate imobiliară etc. 
d. - să achite integral debitele  pe care le are faţă de bugetul local până la încheierea 

contractului de vânzare - cumpărare şi cele care decurg după încheierea contractului 
de vânzare – cumpărare 
e. să figureze în Registrul agricol cu suprafață în exploatare în U.A.T. Nădlac, pe anul 
2017 
f. - cumpărătorul este de acord cu instituirea interdicţiei de înstrăinare până la data 
realizării investiţiei/unei construcții de cel puțin 50 mp sau existența pe un teren 
adiacent aflat în proprietatea cumpărătorului a unei construcții de cel puțin 50 mp, 

interdicţie instituită în favoarea vânzătorului - oraşul Nădlac,  
g.- la autorizarea construcțiilor se vor respecta cu strictețe prevederile documentației 
P.U.Z. şi R.L.U. aferent pentru Zona mixta functiuni industriale cu specific agricol, 
servicii, depozitare-Zona groapa de gunoi Nadlac aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local Nădlac nr. 173 din 28.12.2017, documentație afișată și pe site-ul Primăriei Oraș 
Nădlac 
 

 
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE 
 
5.1.Toate obligaţiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. 
5.2.Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la 
dispoziţia solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei. 
5.3.Participanţii la licitaţie vor achita taxa de participare la licitaţie în suma de 100 lei. 
5.4.Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii 

contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică. 
Părţile se vor prezenta în termen de 1 (un) an după adjudecare, la un birou notarial, 
pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare. 
5.5.Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea integrală de către aceştia a 
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a 
garanţiei de participare. 
Participanţii la licitaţie pot fi persoane juridice sau persoane fizice. 

Nu pot participa la licitaţie cei care : 
- au debite faţă de Consiliul Local Nădlac 
- sunt în litigii cu Consiliul Local Nădlac sau Primăria oraşului Nădlac    
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- au fost adjudecatari ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare 
 

CAP. VI.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 
6.1.Condiţii tehnice şi organizatorice 

    
      Vânzarea se va face prin licitaţie publică  în data de ______.2018, ora 10,00 la    
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 
      Organizarea procedurii de licitaţie : 
      - comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului  

      - nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de 
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii , copiii şi părinţii acestor 
membri 
     - comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu 
participanţii  acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în 
totalitate, până în preziua licitaţiei, adică ______.2018, ora 12,oo, documentele de 
participare 
     - şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie 

     - în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum 
doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa 
participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru 
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. 
    - preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu  
precizarea salturilor de supralicitare  
   - În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în 

care niciun ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în 
aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare. 
   - repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei 
   - participanţii la licitaţie vor prezenta oferte de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să 
respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. 
    - preşedintele de comisie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant 
    - dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele 

comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei celui care a oferit ultima sumă.  
 
6.2.Condiţii financiare şi juridice 
 
6.2.1. Garanţia de participare 
 
- Garanţia de participare este în cuantum de 1.400 lei, aceasta se constituie până cel 
târziu în preziua începerii licitaţiei la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie 

nr. 24, ora 12,00, prin scrisoare de garanţie bancară, în original sau prin depunerea la 
primăria oraşului Nădlac a ordinului de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către 
banca emitentă. Contul primăriei oraşului Nădlac în care se va depune garanţia de 
participare este RO56TREZ0215006XXX018894 
Depunerea garanţiei este obligatorie şi constituie un criteriu eliminatoriu. 
Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanţii la licitaţie. 

În acest caz,  participanţilor la licitaţie li se va înapoia în termen de 5 zile de la data 
licitaţiei garanţia de participare pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la primăria 
oraşului Nădlac. 
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Prin înscriere la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră 
însuşite de participanţii la licitaţie. 
Participanţii la licitaţie pierd garanţia depusă dacă persoana juridică/persoana fizică, 

care a câştigat licitaţia, refuză să semneze contractul de vânzare – cumpărare. 
Garanţia participantului care a câştigat licitaţia rămâne în contul preţului de vânzare. 
 
 
 
6.2.2.Criterii de calificare şi de selecţie-documente solicitate 
 

6.2.2.1. Situaţia personală a participanţilor  la licitaţie: obligatoriu vor face 
dovada calității de fermieri, cu domiciliul/sediul în Nădlac, înscrişi în Registrul 
unic de identificare, administrat de APIA; să fie și/sau titular P.F.A., I.I., A.F., 
administrator S.R.L. 
 

 
- pentru participanţi persoane juridice: 
- fişa informaţii generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon        

( fax), cod poştal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie  
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de 
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fratele, copilul sau 
părintele acestor membri 
- act constitutiv al societăţii (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, 
certificat de înregistrare la Registrul Comerţului  
-  ultimul bilanţ contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială şi ultima balanţă de 

verificare 
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv 
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului 
Nădlac 
- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, precum şi față de Oraşul Nădlac. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă 

a participantului şi vor fi depuse în formă originală. 
- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de 
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal. 
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de 
participare (100 lei) şi a garanţiei depuse ( 1.400 lei ). 
 
- pentru participanţi persoane fizice: 
- fişa informaţii generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod 

poştal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie 
- declaraţie din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de 
evaluare, membru al comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii 
acestor membri 
- dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Local al oraşului Nădlac, respectiv 
primăria oraşului Nădlac, aceasta eliberându-se la cerere de către primăria oraşului 
Nădlac. 

- Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă de 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local al oraşului Nădlac. 
Certificatele fiscale vor fi eliberate şi de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă 
a participantului şi vor fi depuse în formă originală. 



5 

 

- actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de 
împuterniciţii participanţilor şi nu de către aceştia personal. 
- xerocopie după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini ( 50 lei ), a taxei de 

participare ( 100 lei ) şi a garanţiei depuse ( 1.400 lei ). 
 
 

 
6.2.2.2.Dreptul participanţilor  la licitaţie  de a solicita clarificări 
 
    După obţinerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitaţie au 

dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5 
zile înainte de data desfăşurării procedurii de licitaţie, ora 16,oo. Solicitările se vor 
transmite la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, cod 
315500. Primăria oraşului Nădlac are obligaţia de a răspunde la orice clarificare 
solicitată într-un interval de timp care să nu depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare 
de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanţilor care au 
cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat 
respectivele clarificări. 

 
6.3.Finalizarea procedurii de licitaţie. 
 
La data desfăşurării licitaţiei publice, comisia de licitaţie stabilită conform dispoziţiei 
primarului oraşului Nădlac, va parcurge următoarele etape: 
- examinează documentaţia de participare şi stabileşte eventualele  întârzieri care 

duc la excluderea de la licitaţie a participanţilor în cauză  

- exclude de la licitaţie  participanţii care au depus documentaţia incompletă 
- ședinţa de licitaţie se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează 

modul de desfăşurare a licitaţiei respective, aspectele formale constatate la 
verificarea documentaţiei de calificare.  

- în ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care  sunt minimum 
doi participanţi, preşedintele comisiei anunţă obiectul vânzării, constată dacă sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de 

publicitate. 
Licitaţia pentru  vânzarea terenului se va desfăşura în data de ___/___/2018, la 
sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24. 
 
Precizări: Înscrierea la licitaţie se poate efectua până cel târziu în preziua licitaţiei 
inclusiv, ______2018, ora 12,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac - birou 
registratură.       
       Preţul de pornire a licitaţiei publice referitor la vânzarea terenului este de:          

_____ euro/mp. 
Limba de redactare a ofertei: limba română. 
     Participantul care a  câştigat  licitaţia, se obligă să achite preţul terenului 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. 
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Nesemnarea de către participantul care a câştigat  licitaţia,  a contractului în termenul 
stabilit duce la pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea lotului de teren 
pentru o nouă procedură. 

Pentru participantul care a câştigat licitaţia şi a încheiat contractul de vânzare-
cumpărare, garanţia depusă pentru înscrierea la licitaţie se va reţine şi va constitui 
parte din preţul de vânzare datorat de către cumpărător. 
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii 
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou). 
Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot depune 
la registratura Primăriei oraşului Nădlac în termen de 48 ore de la data desfăşurării 

licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor stabilită prin dispoziţia primarului 
va analiza şi instrumenta contestaţiile în termen de 5 zile de la data înregistrării 
acestora. 
 
 

       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
           SUSLAK MAREK-ANDREI                 SECRETAR  
              ALEXANDRU GROS 
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Nr. 4461 din 06.07.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini pentru vânzarea unor 

 terenuri  proprietatea  privată a orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac 
 
 
         Având în vedere prevederile art. 129 alin(2), lit.c), alin(6) lit.b), din  Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, actualizată ,,Consiliul local hotărăște cu privire la vânzarea 
bunurilor proprietatea privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii”. 

   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 2.000 mp, 2.500 
mp respectiv 2.455 mp, s-au primit diferite solicitări de cumpărare, terenul fiind amplasat în zona de 
producție si depozitare cu specific agricol cu regim de înălțime P+2E; h cornișă maxim admisă fiind de 
10 m si 25 m în cazul silozurilor, cu funcţiuni complementare admise - spații verzi, echipare edilitară, 
căi de circulație rutieră.  

Utilizări permise în această zonă: construcții cu funcțiuni de depozitare si comerț cu produse 
agricole si conexe ale obiectivelor de bază. Nu s-a identificat o destinație de interes public pentru 
aceste terenuri. Valoarea terenurilor, propuse prin Raportul de evaluare nr.A11 din 05.11.2020 este 
de 8.000 Euro, 10.500 euro respectiv 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. 4462 din 
06.07.2021, a propus modificarea Caietului de sarcini, anexă la 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, prin modificarea ,,CAP. 
IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR”, punctul 4.2. Cumpărătorul are următoarele obligații”, lit. e), constând în 
eliminarea referitoare la faptul că ,,cumpărătorul are obligația să figureze în Registrul agricol cu 
suprafață în exploatare în UAT Nădlac”, respectiv, punctul 6.2.2.1. ,,Situația personală a 
participanților la licitație: obligatoriu vor face dovada calității de fermieri, cu domiciliul /sediul în 
Nădlac, înscriși în Registrul unic de identificare, administrat de APIA; să fie și/sau titular P.F.A., I.I. 
A.F. administrator S.R.L. 

 
        Față de cele prezentate, 
 

     Supun spre analiza şi aprobarea Consiliului local, proiectul de hotărâre privind modificarea 
Caietului de sarcini, în vederea vânzării prin licitație publică a unor terenuri proprietatea privată a 
orașului Nădlac, situate în intravilanul orașului Nădlac.  
 
 
 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 
IOAN-RADU MĂRGINEAN 

 

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 
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Nr.4462/06.07.2021 
 
 

R E F E R A T 
             Către, 
                                          CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
 
        Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul  Primăriei oraşului Nădlac, 
 Având în vedere: 

- Faptul că există interes din partea unor investitori de cumpărare a unor suprafețe de 
teren în zona mixtă funcțiuni industriale 

- Hotărârea 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, 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr. 49/30.03.2021 privind modificarea 
prețului de vânzare a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac 

- prevederile art.129 alin. (2) lit. c, (6), lit. b, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, actualizată 

- faptul că din anul 2018 nu au mai fost solicitări de cumpărare a unor terenuri din 
proprietatea privată a orașului Nădlac, 

- necesitatea valorificării terenurilor libere din proprietatea privată a oraşului Nădlac, 
 

PROPUN : 
 

1. Modificarea Caietului de sarcini, anexă la 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, 
prin modificarea ,,CAP. IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR”, punctul 4.2. Cumpărătorul are 
următoarele obligații”, lit. e), constând în eliminarea referitoare la faptul că 
,,cumpărătorul are obligația să figureze în Registrul agricol cu suprafață în 
exploatare în UAT Nădlac”, respectiv punctul 6.2.2.1. ,,Situația personală a 
participanților la licitație: obligatoriu vor face dovada calității de fermieri, cu domiciliul 
/sediul în Nădlac, înscriși în Registrul unic de identificare, administrat de APIA; să fie 
și/sau titular P.F.A., I.I. A.F. administrator S.R.L. 

 
                                                

Compartiment APL 
 Insp. Aldea Ioan 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
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