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HOTĂRÂREA NR. 96  
din 09-08-2005 

privind aprobarea  reorganizării comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 

 Consiliul local Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 09.08.2005 
Având în vedere : 

- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru a Consiliului 
Local Nădlac  nr. 5881/2005 

- Ordinul nr.375/16.09.1996 emis de către prefectul judeţului Arad 
- prevederile art. 14 alin 4 din NM nr.1 din 17.01.1996 cu privire la aplicarea Legii 

nr.112/1995, cu modificările şi completările ulterioare 
- 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 12 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. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă propunerile privind reorganizarea comisiei pentru aplicarea Legii 
nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute 
în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel : 

- preşedinte : - Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac 
- secretar :   - Gros Alexandru, secretarul oraşului Nădlac 
-     membrii :  - Lupşa Eugen- consilier local 
    - Ilieş Ioana Dorina, compartiment administrarea patrimoniului local 
    - Dvorciac Dan- compartiment urbanism 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre 
- Instituţiei prefectului – judeţul Arad, Serviciului juridic şi contencios 
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