
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
A/4             
        

HOTĂRÂREA Nr. 99 
din 30.06.2004 

privind modificarea suprafeţei date în folosinţă gratuită prin H.C.L. nr. 18 din 
29.08.2000  

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 30.06.2004,  
 Având în vedere: 

- raportul secretarului oraşului  nr.6139/2004 
- cererea  nr.6074/2004 a Cabinetului Medical Individual Medicină 

Generală Pediatrie Dr. Orban Ecaterina 
- adresa nr.4947/2004 a Cabinetului Medical Individual Medicină 

Generală Pediatrie Dr. Kizur Camelia 
- extras CF  nr.841 Nădlac 
- HCL nr.55/1999, HCL nr.18 şi 19/29.08.2000 
- Schiţa imobilului situat în Nădlac, str. G.Coşbuc, nr.62 
- prevederile art.14 (2) din Ordonanţa nr.124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- prevederile art.38 (2), lit.f şi art.126 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 activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport 

- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind 
prezenţi la şedinţa Consiliului local din data de 30.06.2004 un 
număr de 13 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1   Se aprobă modificarea suprafeţei date în folosinţă gratuită prin HCL 
nr.18 din 29.08.2000 privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a cabinetelor 
medicale, medicilor care s-au privatizat.   

Art.2.  Suprafaţa astfel modificată, dată în folosinţă gratuită este de 96,72 
mp, termenul folosinţei gratuite fiind cel prevăzut în H.C.L. 18/2000. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Cabinetul Medical Individual, Medicină Generală Pediatrie Dr. 

Orban Ecaterina 
- Judecătoriei Arad, Biroul Carte Funciară 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios 
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