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HOTĂRÂREA nr. 176
din 23.08.2011
privind aprobarea completării inventarului terenurilor din domeniul privat
al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
23.08.2011,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr. 10686/2011,
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr.
10662/17.08.2011,
- Extras CF nr.303474 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac );
- Extras CF nr.303475 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac );
- Extras CF nr.303476 Nădlac ( Nr. CF vechi 2201 Nădlac );
- prevederile Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală - republicare;
- Hotărârea Guvernului nr.896/2003 privind Normele Metodologice din 29.07.2003
pentru aplicarea Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 94/27.05.2010 privind aprobarea
inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac care se pot atribui în
baza Legii nr.15/2003;
- Prevederile art. 36 (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- 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 (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă completarea inventarului terenurilor disponibile, libere de sarcini din
domeniul privat al oraşului Nădlac, situate în intravilanul localităţii, care se pot atribui în
folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit
Legii nr. 15/2003, republicată, conform tabel:
din care:

Suprafaţa totală
- m2 -

Curţi, construcţii

CF 303474 Nădlac, Nr. top. 13691/58

400 (din 936)

400 (din 936) mp

CF 303475 Nădlac, Nr. top. 13691/57

400 (din 936)

400 (din 936) mp

Oraşul Nădlac

CF 303476 Nădlac, Nr. top. 13691/56
TOTAL:

400 (din 828)
1.200 (din 2.700)

Arabil

Vii

Livezi

Păşuni

400 (din 828) mp
1.200 (din 2.700 mp)
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Art.2. Prezenta completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local Nădlac
nr. 94/27.05.2010 privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului
Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
 Primarului oraşului Nădlac
 Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
 Cetățenilor, prin afișare
 Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
UNATINSZKI ANDREI IOAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
ALEXANDRU GROS

2

