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ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.125
din 21.09.2010

privind aprobarea parcelării imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac,
evidenţiat în CF nr.301718 Nădlac, parcela nr. cad.301718, în suprafaţă de 160.778 mp

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.09.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8777/2010
- referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.9519/2010
- planurile de amplasament şi delimitare a imobilului elaborate de către S.C.

DATCAD S.R.L.
- prevederile art.7 lit.e, art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia
- prevederile art.36(2), lit.”c”, (5), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- extras CF nr.301718 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 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă parcelarea imobilului situat în intravilanul oraşului Nădlac,
evidenţiat în CF nr.301718 Nădlac, parcela nr. cad.301718, în suprafaţă de 160.778 mp,
conform schiţelor de amplasament şi delimitare, anexele nr.1-117, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al oraşului Nădlac în domeniul
public al acestuia a parcelei nr. cad.302179, în suprafaţă de 49.937 şi schimbarea
destinaţiei acesteia din păşune în intravilan în „teritoriu de stradă”.

Art.3. Terenul evidenţiat în CF nr.30171 Nădlac, parcela cu nr. cad.301718 nu a
făcut obiectul legilor proprietăţii.

Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria oraşului Nădlac
şi se va depune la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară
Arad în vederea înscrierii în Cartea Funciară a oraşului Nădlac.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului urbanism din cadrul primăriei
 compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Carte Funciară Arad
 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
HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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