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HOTĂRÂREA Nr. 41 
din 12.03.2004  

privind aprobarea cererii d-nei Lacatoş Liliana, înregistrată la Primăria oraşului 
Nădlac sub nr.4110/2003  

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

de 12.03.2004, 
Având în vedere : 
- cererea d-nei Lacatoş Liliana nr.4110/2003 
- referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003 nr.2851/2004 
- Hotărârea Consiliului local nr.98/28.10.2003 privind aprobarea 

inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac care se pot 
atribui în baza Legii nr.15/2003  

- Hotărârea Consiliului local nr.18/30.01.2004 privind unificarea şi 
reparcelarea terenului intravilan din domeniul privat al oraşului Nădlac, 
înscris în CF nr.2201, nr.top.13691/99, 13691/100, 13691/101, în suprafaţă 
totală de 2754 mp 

- prevederile art.38 (2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală 

- prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală 

- Normele Metodologice din 29.07.2003 pentru aplicarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală 

- Extras CF nr.2201 
- avizul favorabil al comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură , juridică şi de disciplină 
- votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de 17 consilieri 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1. Se aprobă cererea d- nei Lacatoş Liliana, domiciliată în Nădlac, str.G. 
Enescu, nr.142, judeţul Arad. 
 Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei 
proprietate personală a terenului în suprafaţă de 487 mp, situat în oraşul Nădlac,  
înscris în C.F. nr.2201-Nădlac, nr.top.13691/99-101/5, proprietatea privată a oraşului, 
către d-na Lacatoş Liliana. 
 Art.3.  Beneficiarul terenului pentru construirea locuinţei proprietate personală 
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii 
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind 



autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare.   
 Art.4. În cazul nerespectării prevederilor art.3, d-nei Lacatoş Liliana i se 
retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, printr-o nouă hotărâre a 
Consiliului local. 
 Art.5. Atribuirea în folosinţă gratuită a terenului pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală se face de către primarul oraşului Nădlac, prof. Ştefan 
Szuchanszki, în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul local, pe bază 
de proces verbal. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- d-nei Lacatoş Liliana 
- Judecătoriei Arad, Biroului Carte Funciară 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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