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HOTĂRÂREA Nr. 137 
din 18.11.2005 

privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului în 
suprafaţă de 719 mp, înscris în CF nr.8707 Nădlac, cu nr.top.13691/106/1 

 
 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.11.2005, 

Având în vedere : 
- raportul primarului oraşului Nădlac nr.9380/2005 
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.9154/2005  
- 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 
- extras CF nr.8707 Nădlac 
- prevederile art.18, alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- 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 aprobă trecerea în proprietatea privată  a oraşului Nădlac a parcelei cu 
nr. top.13691/106/1, evidenţiată în CF nr.8707 Nădlac, în suprafaţă totală de 719 mp. 

Art. 2. Terenul menţionat la art.1 este situat în intravilanul localităţii Nădlac şi nu 
a făcut obiectul legilor fondului funciar şi a Legii nr.10/2001, republicată. 

Art. 3. 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. 4.  Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul Carte Funciară 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

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