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HOTĂRÂREA Nr.95
Din 27.05.2010

privind stabilirea destinaţiei unor terenuri proprietatea privată a Oraşului Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 27.05.2010,
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5580/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local

nr.5456/2010
- prevederile art.36(2), lit.c din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Extras CF nr.300128 Nădlac
- Extras CF nr.300129 Nădlac
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte destinaţia terenului situat în extravilanul oraşul Nădlac,
respectiv a parcelei nr. cad.300128, evidenţiată în CF nr.300128 Nădlac, în suprafaţă de
17.075 mp şi a parcelei nr.cad. 300129, evidenţiată în CF nr.300129 Nădlac în
suprafaţă de 12.587 mp, terenuri proprietatea privată a Oraşului Nădlac, în cea de
„depozitare utilaje şi produse agricole”.

Art.2. Se stabileşte taxa de ocupare temporară a domeniului privat pentru
parcelele menţionate în cuprinsul art.1 la 0,32 lei/mp/an. Achitarea taxei se face
anticipat pentru perioada solicitată. Beneficiarii utilizării temporare a acestor parcele
sunt producătorii agricoli atestaţi conform legii şi înregistraţi în evidenţele agricole ale
primăriei, care fac dovada deţinerii utilajelor agricole şi a produselor, conform
certificatelor de producător.

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 Arad, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local
- cetăţenilor, prin afişare
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară
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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 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


