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EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :

- referatul secretarului unităţii administrativ-teritoriale Nădlac
- prevederile art.42, alin.1 din Legea nr.10/2001 privind regimul

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989*) – Republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

„Art. 42
(1)Imobilele care în urma procedurilor prevazute la cap. III nu se restituie persoanelor
îndreptatite ramân în administrarea detinatorilor actuali.
(2)Imobilele cu alta destinatie decât cea de locuinta, prevazute la alin. (1), se pot
înstraina potrivit legislatiei în vigoare. Detinatorii cu titlu valabil la data intrarii în vigoare a
prezentei legi au drept de preemtiune.”

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

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

- Extras CF nr.8651 Nădlac
- Sentinţa Civilă nr.1926/13.12.2006 pronunţată de Tribunalul Arad

în aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001, definitivă şi irevocabilă
- se impune rezolvarea situaţiei juridice a imobilului, respectiv

teren, prin trecerea în proprietatea Oraşului Nădlac

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 2901 mp, parcela cu nr. cad.301725, evidenţiată în CF nr.301725
Nădlac, precum şi a parcelelor nr. top. 897 în suprafaţă de 130 mp, nr. top. 898/1
în suprafaţă de 764 mp, nr. top.895/1/2 în suprafaţă de 197 mp, evidenţiate în CF
nr.8651 Nădlac.



Trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelelor mai sus
menţionate 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.
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