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Expunere de motive
privind atribuirea parcelei nr.cad.1173, evidenţiată în CF nr.301977 Nădlac

( provenită din conversia pe hârtie a CF nr.10627 Nădlac ) în suprafaţă de 245 mp, în
folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, d-nei Apetroaei

Mirela

Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac,
Având în vedere :
- cererea d-nei Apetroaei Mirela nr.9125/06.09.2010
- referatul comisiei pentru aplicarea Legii nr.15/2003, nr.9293/13.09.2010
- prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.896/2003 privind aprobarea Normelor

Metodologice din 29.07.2003 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, republicată,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală;

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

- Extras CF nr. 301977 Nădlac ( provenită din conversia de pe hârtie a CF. nr.
10627 Nădlac )

PROPUN:

Prin Hotărârea nr.94/27.05.2010, Consiliului Local Nădlac a aprobat inventarul
terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii
nr.15/2003.

Comisia constituită prin dispoziţia primarului a analizat cererea pentru atribuirea
terenului depusă de către d-na Apetroaei Mirela, însoţită de toate documentele stabilite
prin lege, astfel că propune aprobarea acesteia, precum şi atribuirea în folosinţă
gratuită a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, respectiv a
parcelei nr.cad.1173, evidenţiată în C.F. nr. 301977 Nădlac (provenită din conversia de
pe hârtie a CF. nr. 10627 Nădlac), proprietatea privată a oraşului Nădlac, în suprafaţă
de 245 mp, situat în oraşul Nădlac, str. M. Eminescu nr. 144.

Se propune spre aprobarea Consiliului Local Nădlac:
- aprobarea cererii d-nei Apetroaei Mirela, domiciliată în Nădlac str. M. Viteazu nr.46,
jud. Arad şi a dării în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate
personală a terenului în suprafaţă de 245 mp, situat în oraşul Nădlac, parcela nr.
cad.1173, evidenţiată în C.F. nr. 301977 Nădlac (provenită din conversia de pe hârtie a
CF. nr. 10627 Nădlac), proprietatea privată a oraşului Nădlac

Primar,
Vasile Ciceac


