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HOTĂRÂREA Nr. 140
din 22.09.2009

privind acordul de principiu referitor la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 16 
mp din parcela nr. cad.793, evidenţiată în CF nr. 10284 Nădlac către Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad, precum şi referitor la 
parcelarea terenului identificat prin nr.cad.793, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 22.09.2009,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.11513/2009
- raportul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.11514/2009
- adresa Serviciului de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 

Arad, nr.350869/03.09.2009, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub 
nr.11306/2009

- prevederile art.36(2), lit.”c” şi (5), lit. „b”, şi art. 123 (1) şi art. 124 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

- extras CF nr.10284 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(3) 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 emite acordul de principiu referitor la darea în folosinţă gratuită a 
suprafeţei de 16 mp din parcela nr. cad.793, evidenţiată în CF nr. 10284 Nădlac 
către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale- Unitatea Militară 0783 Arad.

Art.2. Se emite acordul de principiu referitor la parcelarea terenului 
identificat prin nr.cad.793, evidenţiat în CF nr.10284 Nădlac, în scopul delimitării a 2 
parcele:

- parcela în suprafaţă de 9588 mp
- parcela în suprafaţă de 16 mp       

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac,
 Compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii 

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

Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează pentru legalitate
     Faur Maria Carmen        Secretar
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