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HOTĂRÂREA Nr. 113 
din 28.11.2003 

privind aprobarea propunerii Ministerului de Interne, Inspectoratul judeţean al Poliţiei de 
Frontieră Arad privind preluarea fără plată a imobilelor Nădlac nord- extravilan, Peregu 

Mare- extravilan, foste pichete, ce aparţin Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră 
Arad 

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

28.11.2003 
Având în vedere : 

- raportul secretarului oraşului Nădlac nr. 9617/2003  
- adresa Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad nr. 

645741/07.11.2003, înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr. 
9280/07.11.2003  

- adresa Prefecturii judeţului Arad nr. 9486/28.10.2003, înregistrată la 
Primăria oraşului Nădlac sub nr. 9060/30.10.2003  

- harta oraşului Nădlac 
- avizul de principiu acordat în şedinţa extraordinară a Consiliului local 

Nădlac din 11.11.2003 
- prevederile art. 38(2), lit. ”f” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- 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 
- votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 16 consilieri 
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
 Art.1. Se aprobă propunerea Ministerului de Interne, Inspectoratul judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Arad privind preluarea, fără plată, a imobilelor disponibilizate, 
respectiv: Nădlac nord- extravilan, Peregu Mare- extravilan, foste pichete, care aparţin 
Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad, de către Consiliul local Nădlac, în 
proprietatea privată a acestuia. 

Art.2. Pentru semnarea actului de preluare a imobilelor mai sus menţionate se 
împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, prof. Ştefan Szuchanszki. 

 



 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
           PALIŞ GLIGOR                 Secretar 
                             ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
 
 
C.A./C.A. 
5 exp. 
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