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HOTĂRÂREA Nr. 99 
din 30.08.2005 

privind convocarea adunării publice a proprietarilor (foşti proprietari deposedaţi 
sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal), în vederea alegerii în 

comisia locală orăşenească pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Nădlac 

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

30.08.2005, 
Având în vedere: 

- raportul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local Nădlac nr.7300/2005 

- prevederile Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente 

- prevederile art.2 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum 
şi punerea în posesie a proprietarilor 

- 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 11 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind 
prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 11 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 convocarea adunării publice a proprietarilor ( foşti proprietari 
deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal ), în 
vederea alegerii în comisia locală orăşenească pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Nădlac, pentru data de 05.09.2005, orele 17,oo, la sediul 
primăriei oraşului Nădlac, în sala de şedinţe. 

Art.2.  În cazul în care la această şedinţă nu este întrunită majoritatea necesară, 
conform dispoziţiilor legale, şedinţa este reprogramată pentru data 09.09.2005, orele 17,oo, 
la sediul primăriei oraşului Nădlac, în sala de şedinţe. 

Art.3. Adunarea se va consemna în procesul verbal, iar rezultatul alegerilor se va 
materializa prin hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
• Primarului oraşului Nădlac, 
• Cetăţenilor, prin afişare 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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C.A./C.A. 
Hot.convocare sedinta 
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