
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

____________________________________________________________
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr. _______/________.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din
cadrul primăriei

- extras CF nr.9488 Nădlac
- Hotărârea Guvernului nr.13/1991 privind constituirea unor

societăţi comerciale de transporturi auto pentru agricultură şi
alimentaţie „Agrotransport”- S.A.

- Sentinţa Civilă nr.1983/2008, Dosar nr.1138/108/2007
- adresa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

Arad nr.994/11.01.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr.483/18.01.2010

- prevederile art.18, alin.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991,
cu modificările şi completările ulterioare

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

- se impune rezolvarea situaţiei juridice a imobilului, respectiv
teren, prin trecerea în proprietatea Oraşului Nădlac a suprafeţei
de 2422 mp, urmând ca destinaţia acestei parcele să fie stabilită
printr-o hotărâre de consiliu ulterioară, conform legii

Învederez prevederile art.18(3) din Legea nr.18/1991:
„(3)Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, după încheierea

integrală a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al
comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care
doresc să întemeieze sau să dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere,
concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru
obiective de interes social.”

Consider oportună propunerea supusă atenţei şi

Propun:

Consiliului Local Nădlac aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a oraşului Nădlac a
suprafeţei de 2422 mp, parcela cu nr. top.12308/1/1/2, evidenţiată în CF nr.9488
Nădlac.



De asemenea, este necesar dispunerea radierii din CF 9488 Nădlac, parcela
nr. top.12308/1/1/2, a notării de sub B2 a dreptului de administrare operativă –
Întreprinderea de Transport Specializat pentru Agricultură şi Industrie Alimentară.

Conform Hotărârii Guvernului nr.13/1991 s-a aprobat înfiinţarea societăţii
comerciale de transporturi auto pentru agricultură şi alimentaţie „Agrotransport”-
S.A., prin preluarea activului şi pasivului de la întreprinderea judeţeană de
transport specializat pentru agricultură şi industrie alimentară, care se
desfiinţează, respectiv pct.2 din anexa nr.1- Agrotransport I.T.S.A.I.A. Arad.

Având în vedere informaţiile furnizare de către Oficiul Registrului
Comerţului  de pe lângă Tribunalul Arad, nr.994/11.01.2010, adresă înregistrată
la primăria oraşului Nădlac sub nr.483/18.01.2010, se comunică faptul că firma
Agrotransport Arad S.A. a fost radiată din data de 05.11.2008, pe motivul
închiderii procedurii falimentului şi radierea debitorului; aspecte care rezultă din
Sentinţa Civilă nr.1983/06.10.2008, act juridic prin care s-a dispus închiderea
procedurii falimentului S.C. AGROTRANSPORT S.A. Arad, număr de înregistrare în
registrul comerţului J 02/114/1991, CUI R 167258.

Trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a terenului mai sus
menţionat, precum şi radierea dreptului de administrare operativă este necesară
în vederea rezolvării situaţiei juridice a terenului, hotărârea care se va adopta
urmând a se depune la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Arad, în
vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac, dată după care se poate
stabili destinaţia acestei parcele de teren, conform legislaţiei în vigoare în
domeniu.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:

„Art.123.(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce
aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să
fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor
bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local
sau judeţean, în condiţiile legii.

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică,
organizată, în condiţiile legii.”
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