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HOTĂRÂREA Nr. 136 
din 18.11.2005 

privind avizul Consiliului Local referitor la construirea unei remize pentru utilaje agricole 
pe terenul concesionat de S.A. Agrovictoria Nădlac 

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

15.11.2005, 
Având în vedere : 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local Nădlac nr.9092/2005  

- Referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.9097/2005 
- Cererea S.A. Agrovictoria Nădlac nr.9096/2005 
- HCL nr.35/27.02.2004 privind concesionarea terenului în suprafaţă totală 

6753 mp, înscris în CF nr.9289, nr. top. 12278/1/1/1/2, 12308/1/2/3, 
12296/2 către S.A. Agrovictoria Nădlac 

- Prevederile art.7. Obligaţiile părţilor contractante, pct.7 (6) din contractul 
de concesiune nr.972/25.03.2004 încheiat între primăria oraşului Nădlac 
şi S.A. Agrovitoria Nădlac 

- 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 

- prevederile art.38(2), lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 12 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se acordă avizul referitor la construirea unei remize pentru utilaje agricole 
în suprafaţă de 253,2  mp, pe terenul concesionat de S.A. Agrovictoria Nădlac, teren în 
suprafaţă de 6753 mp, înscris în CF nr.9289 Nădlac, identificat prin parcelele cu nr. top. 
12278/1/1/1/2, 12308/1/2/3, 12296/2. 
 Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- S.A. Agrovictoria Nădlac  
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
              KISZEL IUDITA MARIA                                        Secretar 
                                        ALEXANDRU GROS 
 
 
C.A./C.A. 
5 exp. 
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