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EXPUNERE DE MOTIVE:

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :

- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei
nr.4009/2010

- Extras CF nr.301725 Nădlac ( provenită din conversia pe hârtie a
CF nr.9043 Nădlac )

- prevederile art.3, alin.4, art.7, lit.e, art.8, alin.1, anexa nr.III,
pct.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare:

„ Art. 3 (1)Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din
orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si
sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoariale prin modurile prevazute
de lege.
(2)Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de
interes public national, declarate ca atare prin lege.
(3)Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si
din alte bunuri de uz sau de interes public natioanal.
(4)Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile
prevauzute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public national ori judetean.
Art. 7 Dreptul de proprietate publica se dobandeste;

……….
e)prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica;……
Art. 8 (1)Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin
hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti ori a consiliului local…..”

În baza prevederilor art.36(2), lit.c din Legea nr.251/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Propun

Consiliului Local Nădlac aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
trecerii în domeniul public al oraşului Nădlac a unor terenuri proprietatea Statului
Român, astfel:



- terenul în suprafaţă de 2901 mp, parcelele nr. top. 895/1/1, 895/2, 896,
898/2, nr. cad.301725 , evidenţiată în CF nr.301725 Nădlac ( provenită din
conversia pe hârtie a CF nr.9043 Nădlac).

Parcelele de teren mai sus menţionate reprezintă curtea blocurilor situate în
oraşul Nădlac, pe str. N. Bălcescu, nr.74-76.
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