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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : ofiice@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.170
Din 09.11.2009

privind aprobarea comasării loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, str. 
Dorobanţi, nr.35 e (incintă ştrand)

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 09.11.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14724/2009
- raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.14711/2009
- procesul verbal al întâlnirii în vederea depunerii aplicaţiei „Extinderea şi 

modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată în Judeţul Arad”, 
înregistrat la primăria oraşului Nădlac sub nr.14224/29.10.2009

- prevederile art.36(2),lit.”c”, (5), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

- extras CF nr.301341 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 
Nădlac )

- extras CF nr.300384 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9350 
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
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă comasarea loturilor imobilului situat în oraşul Nădlac, str. 
Dorobanţi, nr.35 e ( incintă ştrand ),respectiv a parcelei cu nr.top.13691/134/1/1/3/2/1, 
evidenţiată în CF nr. 300384 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.9350 
Nădlac ), în suprafaţă de 3453 mp, cu parcela nr. top. 13691/134/1/1/3/1, evidenţiată 
în CF nr.301341 Nădlac (provenită din conversia pe hârtie a CF nr.2201 Nădlac ), în 
suprafaţă de 15012 mp, rezultând parcela cu nr. cad.301620, cu suprafaţa din acte de 
18465 mp, suprafaţă măsurată 17071 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii, teren 
împrejmuit, având adresa administrativă – str. Dorobanţi, nr.35 e, conform anexelor 
nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art.2. Terenul menţionat în cuprinsul art.1 nu a făcut obiectul legilor proprietăţii.
       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, Biroul de Carte Funciară 
Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.
       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad
 Consiliului Judeţean Arad
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 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios 

                                       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR

           FAUR MARIA CARMEN    ALEXANDRU GROS
    


