
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC    
A/4     
 
                   

HOTĂRÂREA Nr. 85 
din 09.08.2005 

privind parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în CF nr. 9438 
Nădlac, nr. top. 3691/2, în suprafaţă de 2012 mp 

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

09.08.2005, 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.5701/2005 
- schiţa de parcelare a terenului  
- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M07 

nr.2889/03.06.2003 
- Anexa la certificat Seria M07 nr.2889/03.06.2003 
- prevederile art.38(2), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.19(3) din Ordonanţa guvernului nr. 43/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- prevederile art.3,7,8 şi anexa nr.3, pct.1 din Legea nr.213/1998, cu modificările 

şi completările ulterioare 
- prevederile Codului Civil, Titlul IV, Cap. II, Secţinea V, art.616-618, Cap. III, 

Secţiunea I 
- extras CF nr. 9438 Nădlac 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină; 
- votul pentru a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri. 
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art.1. Se aprobă parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF nr.9438 
Nădlac, parcela cu nr. top.3691/2, în suprafaţă de 2012 mp, în scopul delimitării a 2 
parcele. 
       Art.2. După parcelarea topograficului de mai sus vor rezulta următoarele parcele cu 
suprafeţele aferente, conform schiţei de parcelare care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre: 

1. nr.top.3691/2/1, în suprafaţă de 1509 mp, proprietar Industrializarea 
Laptelui Arad” SA 

2. nr.top.3691/2/2, în suprafaţă de 503 mp, teritoriu de stradă, proprietar  
Statul român 

 Art.3. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea 
publică a oraşului Nădlac a parcelei nr .top. 3691/2/2, evidenţiată  în CF nr.9438 Nădlac, 
în suprafaţă de 503 mp.  
 Art.4. Se aprobă notarea servituţii de trecere, cu piciorul, prin parcela nr. top. 
3691/2/1 în favoarea parcelei nr. top. 3691/1 ( teritoriu de stradă ), evidenţiate în CF 
nr.9438 Nădlac. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac 
şi se va depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară a oraşului Nădlac. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 



• Primarului oraşului Nădlac, 
• Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad 
• Compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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C.A./C.A. 
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