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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 : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.180
din 26.11.2009

privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 1.743.026 mp, 
parcela nr. cad.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, evidenţiată în CF nr.301660 Nădlac               

( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10345 Nădlac )

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2009,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.15623/2009
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.15608/2009
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- extras CF nr.301660 Nădlac
- Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr.586/27.10.2009
- Hotărârea Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Arad nr.265/21.10.2009
- 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 parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, evidenţiat în CF 
nr.301660 Nădlac, parcela nr.top.12278/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1( provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr.10345 Nădlac ), în suprafaţă de 1.743.026 mp, în scopul delimitării a 3 
parcele.

Art.2. După parcelare, vor rezulta următoarele parcele cu suprafeţele aferente, 
conform schiţei de parcelare şi amplasament şi delimitare – anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre:

 Parcela  1,  în suprafaţă de 112.111 mp, categoria de folosinţă 
curţi construcţii, proprietar Oraşul Nădlac

 Parcela  2,  în suprafaţă de 48421 mp, categoria de folosinţă curţi 
construcţii, proprietar Oraşul Nădlac

 Restul de teren în suprafaţă de 1.683.394 mp constituie  teren 
arabil şi face obiectul Legilor Fondului funciar. 

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,
 Cetăţenilor, prin afişare
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
 Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii 
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           SORIN IVAN ŞPROCH    ALEXANDRU GROS

    


